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Landinrichting Haarzuilens 
landinrichtingsplan 
Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht op 9 mei 2006 
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TOELICHTING 
bij het bcsluit tot aanwijzi11g van 
hct bcschcrmd dorpsgczicht Haarzuilens 
gcmccntc Utrecht (Utrecht) 
ex artikel :35 Monumcntcnwet 1988 



TOELICHTING 
bij bet besluit tot aanwijzing van 
bet bescbermd dorpsgezicht Haarzuilens 
gemeente Utrecht (Utrecht) 
ex artikel 35 Monumentenwet 1988 

Poto: Haarz!1ilem~ Heggestraal 

datum in procedure: 

datum aanwijzing: 
15 JUNI 200~ 
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UTRECHT, HAARZUILENS De staatssecc Laris van Oadcrwijs, Cultuur en Weten ·chap en de minister va 
VolkshuisvcsUng, Ruimtclijke O.rdcning en filieubeheer zi.jn bevocgd om 
gc;1,amcnlijk bcschcrmdc stads- en d .cpsgczichtea aan te wijzen. Het cechts
gcvolg van de aanwijziog is dat de gemeentecaad te:r beschcrrning van een 
stads- of do.rpsgczicht een bcstemmingsplan als bedoeld io de Wet op de 
Ruimte.lijke Ordcning, vast moe stellen. lo die zin kan de aanwijzing tcvens 
eeo stirnulans bctckcncn voor een te voereo ruim telij kwaliteitsbelcid . 

lo totaal zijo er in cclerland meer clan 300 bescbermde stads- en do.rp -
gczichtca met een gescbiedenis die tecuggaat tot v66 bet jaar 1850. ln het 
kader van h t Monumenten lnveotacisatie Project i.<i uok de stedeobouw uit 
de periode 1850-1940 Jandelijk ge'inventariseerd. Het besluit tot aanwijzing 
van Haarzuilens e Utrecht als beschennd dorpsge1..icht vloeit voort uit deze 
inveotarisatie . 
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INLEIDING 

Het bcschcrmd dorpsgezicht l-faarzuilens omvat de eind 19•-eeuwse aanlcg 
van kasteel De Haar, bet kasteeldorp Haarzuilens en de omringende, op de 
middelccuwse ontginningspatroncn gebaseerde landerijen, die deels bij bet 
kasteel behorcn. K.asteel De Haar zelf is met de bijbehorende tuin- en park
aanleg als bistorische buitenplaats bcscbermd ingevolge de Monumentenwet. 
Gezicn de onlosmakelijke bistoriscbe en ruimtelijkc rclatie met bet dorp 
Haarzuilens en de bijhorende landcrijen is bet gehccl van kasteel, dorp en 
landcrijen beschermd. 
Begin jaren negentig van de 20• eeuw is bet gebied tussen Vleuten en Utrecht 
aangewezen als vinex-locatie 'Leidsche Rijn'. De komende decennia moeten 
bier 30.000 woningen en 800 hectare bedrijfsterrein ontwikkeld warden op 
basis van een masterplan uit 1995. Het beschermd dorpsgczicht ligt direct ten 
wcsten van deze nieuwe ontwikkelingen en maakt deel uit van bet Groot 
Groengebied Utrecht, ondcrdeel van de Randstadgrocnstructuur. In de toc
komst zal <lit gcbi.cd warden beringcricht als recreaticf opvanggcbicd voor 
Lcidsche Rijn. 
Hct gczicht wordt globaal omgrensd door de gemeentegrcnzen met Brcukc
len en Hatmclcn in bet westcn, de gcmcentegrens met Maarsen in bet ooor
den en de spoorlijn co de Vleutense Wetcring in bet zuiden. Aan de oostzijdc 
is de J oostenlaan met enkelc aangrenzcndc percelen bepalend voor de om
grcnzing. Ten noorden van de Thematerweg is de grcns vooralsnog in een 
rcchte lijn doorgetrokken. 

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING 
Kasteel De Haar is bebouwd op de grondvesten van ecn middeleeuwse voor
gangcr co ligt op een stroomrug van de Oude Rijn direct ten noorden van de 
huidige Parkweg. Deze anderhalve kilometer brede, oostwestlopende stroom
rug ontstond in cen periode van 4.000 jaar tot omstreeks bet bcgiJ1 van onzc 
jaartelling. In die pcriodc wcrd langs de loop van de Oude Rijn de limes, de 
noordgrens van bet Romeinse rijk, aangelegd. 
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V anaf de 12• eeuw werden delen van de rivieren bedijkt, waarbij onder meer 
de Thematenlijk-Bochtdijk-Lagehaarsedijk tot aan de Bijleveld als ontgin
ningsbasis op de stroomrug diende. Als achterkaden dienden de Nieuwe Dijk 
ofNieuwkoopscbe Dijk, tbans de Nieuwkoopse Buuctweg, die de nieuwc 
ontginningsbasis voor Laag Nieuwkoop werd, en de Oudenaars Kade (trace 
A2). De ontginningsccnhcden werden van clkaar gescheiden door zijkaden: 
de Haardijk, de huidige Rijndijk, en de cvcnwijdig daaraan lopende Themater
kade-Ockhuizerweg. De polders ten noorden van de Thematerdijk werden in 
culluur gebracht volgens de toen gebruikelijke systemat:iscbe ontgiJming van 
langgerckte percclen met een vaste breedtemaat (circa 110 meter) en haaks op 
de ontginningsbasis, waaraan de bocrderijen werden gesticht. 
De vaste lcngtemaat van circa 1.250 meter mocst bier vanwege de onregelma
tige achterbegrenzingcn warden verdubbeld c.q. verlengd. Het waren namelijk 
overgebleven stukken wildernis, die als restontginningen in cultuur wci:den 
gebracht. Om de opstrekkende percelen, de 'slagen', niet te lang te laten war
den, kwam een tweede, korle ontginningsbasis, geoaamd Ockhuizen, tot 
stand. Dezc wordt al in 1362 vermeld. De afwatering van de ontginnings
gebieden vond aanvankelijk plaats op de Oude Rijn. Al spoedig, in het eerste 
kwart van de 13e eeuw, werd gekozen voor lozing op de Vecht. Hicrtoc wcrd 
de Haarrijn gegraven, die omstrceks de 16• eeuw drie molcns kreeg, die in 
1877 werden vervangen door ecn stoomgemaal. -

Het grondgebruik richttc zich in de middeleeuwen op akkerbouw op de 
stroomruggen en rand de bewoningskemen (dorp De Haar met de ouderc, 
onregelmatige blokvcrkavelingen), op de gcmeenscbappelijke weidegronden 
(mecnt) en op de hooilanden in de ontginningen. V crdcr weg, in de voormali
ge wildcrnissen, zien we vanaf de 16• eeuw bier en daar eendenkooien ver
schijncn. Ecn goed voorbeeld van een eendenkooi vinden we nog in bet 
noorden van bet gebied, nabij de A2. Vanaf de 17• eeuw volgde een geleidelij
ke omzetting van bouwland in weiland als gevolg van inklink- en waterover
last. Begin 19• eeuw waren bijna alle bogere gronden nog in gebruik als bouw
grond, terwijl de lagere polders voor veeteelt waren ingericbt met bier en daar 
percelen griendhout. Vijftig jaar later waren ook de bogere gronden groten
deels in weiland omgezet. 



Vooral op de voormaligc stroomiuggen, maar ook op de nieuw ontgonnen 
landerijen, werd in de late middclccuwen een aantal kastden, dan wcl ver
ste.i:kte huizcn gcbouwd zoals Ter Mey en Den Eyck, di·:: op zijn laatst in de 
] Sc ceuw werden ges ticht. De Eyck stood <fuect teo oosten van bet punt waar 
de Bochtclijk uitkomt op de Eikslrum en moet al begin 1 C)• ecuw verdweneo 
zijn. Slecbt~ b~~t vierkante perceel. is ah omgrenz· ng oog ?;ichtbaar CJl het tcr
reio is als a.cchcologisch monument aaogc ncrkt. Hetzelfde gelclt vo r bet 
tcrrein van Ter Mey, dat direct Leo westen van De Haar moet hebben gestaao 
ongcvccr ter plaatse van het huidigc stalplcincomplex. 
Kastecl Dea Ham lag rum de biaoenzijde van een bocbt van de Oudc Rijn 
later de Vleuteosc Wetedog, nu nog gcdecltelijk aanwezig. De ccrstc vcnncl
diog datcert ui 1325, bet betrcf t een woontoren van ze~o veccticpingcn 
(15 4 meter boog) later aangc..,.uld met een tweedc toreo van vier vcrdicpin
gcn. Het gcheel was o.rngracht en bad ten coo.eden een omgrachte voor
bu.rcht. Hct kastcel werd gcdeeltclijk verwoest in 1481 e bij de herbouw 
uitgebreid met ecn woonvlcugel en traptoren. Jo 1870 w ·cd hel grootste dccl 
van het kasteel gesloo t en bleef allecn de woootoreo ge~q aard met de kelder 
van de twcedc torcn . IIet gebecl j tussca 1963 en 1975 gerestaureerd . .Bij de 
ruilvcrkavcling in de jaren vijftig van ·e vocige eeuw is do c edceltelijkc 
demping van de Vlcutense Wctcriog atbreuk gedaan aan de oorspr.onkelijkc 
situerio.g in de rivicrbocht. 

Kasteel De H:aar, park en omringende infrastructuur 

Kasteel De Haar wordt voor hct ecrst in 1391 vermeld en is het grootste kas
tecl (grondplan 35 bij 40 meter) van dit gebied. In 1482 werd hct door de 
Kabeljauwen ingcnomen en in brand gestoken, waarna herbouw en uitbrci
ding volgden in de ecrs te hcl ft vai1 de 16• ceuw. Vanaf de 17• eeuw l rad hct 
verval in, totdat uiteindelijk een grote niine restte. 
De herbouw van hct kasteel geschi.edde tussen 1892 cn.1912 naar ontwerp 
van de architect P.J.H. Cuypers. De opdrachtgevers waren Etienne van 
Zuylen van Nyevclt De Haar, die het kasteel in 1890 erfde, en zijn vrouw 
Helene de Rothschild. Ter gelegenhcid van hun huwclijk in 1887 gafVictor 
de Stuers hen een door Cuypcrs gcmaakt rcstauratieplan voor De Haar. In 
l 892 gavcn zij hem hiertoe de opdracbt. De dagclijkse lciding van de her
bouw liet Cuyp~rs oYer aan zijn zoon Joseph, terwijl uitgc:breid werd saincn
gcwerkt met de rentmccster, Frans Luyten. 
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De hcrbou\ van hct kasteel bad grote gevolgen voor hct bele gebied. Cuypcrs 
maakte zelf de ee.cste planncn voo.c ecn grootsc parkaanleg. Om dcze aanleg 
te realiscren kocht de baron ia de l.oop van de jarcn gcotc stukken grond 
c.cbi j. D e aanleg w~d oadat het ontwerp van Cornclis Spci.nge.r ot dieo gt 
l'c ntcvredeohcid was afgewezeu. gegund aao Henri Copija. e eersle plan
nen gaan ui t van een ,reel grntcre parkaanleg, die zich o k ten westen van h I 

kasteel zou moeten uitstrekken. Deze plannen werden nooit verwezenlijkt, 
waardoor het kasteel nu wat excentrisch in de parkaanleg ligt. 
De Eikslaan, genoemd naar het voormalige versterkte huis Den Eyck, wa~ 
voor de herinrichting een onverhard voetpacl. Dit gold voor mecr wegen, 
zoals bijvoorbeeld de na 1862 verharde J oostcnlaan. 
Aan de noordzijde van het park vormt de nieuwe verbinding Ockhuizer
weg/Polderweg een rondwcg rond het park met zicht op een met boomgroe
pcn getransformecrd open landschap. 

Bet in oorsprong uit de 14• eeuw of eerder tamtncodc dorp Haarzuilcns lag 
aan de voet van het kasteel, in de buitenbocht van de Bochtdijk. Het buidige 
Haarpad over de stroomrug was het middelecuwse ,. etpad waarover de 
inwoners naar de Vleutense kerk gingen. De Haarlaan vormde de oude Yer
binding met VJeuten en Harmelen tussen de Dorpsstraat-Parkweg en de Rijn-· 
dijk. Na de aanleg van het nieuwe Haarzuilens kwam in het begin van de 20• 
eeuw de Haarlaan als voornaamste verbindingsweg tc vervallcn door de ver
lcnging van de Rijndijk naar de Breudijk, tussen de Lagehaarsedijk en het 
Kortjaksepad. Tevens werd een nieuwe verbinding gemaakt met de Parkweg 

Door de grootsc plannen voor een parkaanleg met vrij uitzicht vanaf hct kas
teel op bet Zuidcrpark kwain het oude dorp in de weg te liggen. Met uitzon
dering van de kerkruine wcrd hct gehcel afgebroken. De Thematerkade werd 
vanaf de Eikslaan rccbtgetrokken en vecleogd als (particuliere) zichtas op bet 
kasteel: de Zuyleolaan met dubbcle bomeorije:n. Het gcbogen trace van de 
Bochtdijk wcrd met eeo knik steak gctrokkeo. Bij de :tanleg van het Zuidcr
park vcrdween hct laatste stuk Haarpad oabij het oude dorp. De Haa.claan 
vinden we ten ooo.rden van de B chtdijk in het park og decls tenig als prij
laan in de parkaanleg en ten zwden daarvan is bet trace in wei;telijke i:ichting 
vetlegd eveneen in ecn strakkc rccbte lijn. 



Het nieuwe dorp Haaczuilens 

Teo oosteu van bet kastecl, in bet verlengde van de Eiblaan, werd een stuk 
grond aangekocht van de familie Van Lynden. Op deze plck werden tussen 
1893 en 1896 plannen ontwikkcld door Cuypers en Copijn voor een nicuw 
dorp. De volgende uitgangspunten en motieven hebben als lcidraad gcdiend: 
een centrale brink zoals het oude dorp, functies zoals in het oude dorp 
(pomp, raadhuis), bebouwing voor dric inwonersgroepen (ambachtslic
den/neriogdoenden, arbeiders en overigens als armlastigen, cijdelijkc huurdcrs 
en boeren) , in aanleg en bebouwing in een middeleeuwse stijl met een weer
baar karakter in aansluiting met bet kasteel, een doorgaande weg om de lc
vendigheid te bchouden en uitbreidingsmogelijkheden. Een eerste plan van 
Cuypers uit circa 1893 voor:>:ag in ccn bebouwing aan de zuidzijde van de 
huidige Brinkstraat en langs de Eiksstraat. Het raadbuis zou op de buidige 
Brink komcn te staan als zichtbeeindiging van cen nieuwc rechte laan, die de 
Zuylenlaan zou luuisen en die door zou !open in de rechtgetrokken Bocht
dijk. I-let gemeentcbestuur maaktc echter bczwaar vanwege het particuliere 
karaktcr van dcze nieuwe laan co bet plan was van tafel. Curieus gcnoeg is een 
rcstant van deze laan, de Hcggestraat (oorsprookclijk 'I faareind'), nog in het 
uitgcvoerde plan blijveo bcstaan. Om een in het laodscbap 'organisch ge
groeid' en levendig brinkdorp tc maken met diverse, daarop uitkomcnde wc
gcn, werden aanvankelijk twee doorgaande wegen geprojecteerd: het 'Ockhui
zcr Eind' in noordwestelijkc richting, die over :mu gaan in de Ockhuizedaan 
co het 'Polder Eind' in ooordoostelijkc richting, die doorgezet zou wordcn in 
de cvcneens nieuw aan te leggen Polderlaan. Om financide redencn zijn beide 
doorgaande wegco niet gerealiscerd en wcrd gekozen voor ccn ertussen gele
geo weg, de Ockhuizerweg. Overigens werd deze laao bewust niet in het ver
lcogde van de Brinkstraat geplaatst, maar iets verschoven om het schilderach
tige karaktcr te vcrsterken. Dit bood tcvcns de mogelijkhcid om als blikvanger 
in de as van de Brinkstraat over de brink een bakkcrij te plaatsen (Brink 11). 
De beide scbuin op de brink uitkomende laoen dcgradeerdcn tot ondcrge
schikte doodlopcnde padcn, waarondcr 't Padjc. 
Om aan het dorp een verdedigbaar karaktcr te gevcn werd volgens cen onrc
gclmatigc vijfhoekige contour om de bebouwing been een gracbt met lage 
omwalling aangclcgd, ' ... zoodanig, dat de schuttcrs daarachter gedekt kunnen 
zijn, en op 't vcrboogde voetpad kniclcnd nog over den wal kunnen schieten'. 
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V olgens cen idee van Copijn werden up de wallen fruitbomen geplant om de 
aanlcgkos ten weer deels terug te verdicnen. Een plan om de tocgangen te 
voorzien van poortgebouwen wcrd al in een eerder stadium vcdaten. Uitbrei
ding van het dorp ioclusicf omgracbting was in oostelijke rich ting gepland, 
getuige een door Cuypers gesigneerde kaart van 4 april 1896. Door deze uit
breidiogsmogelijkheid werd de Brink aan c.leze kant aanvankelijk onbebouwd 
gelaten, up de school (Brinkstraat 2) en een timmermanswerkplaats oa. 
De Eiksstraat, oorspronkelijk een onderdecl van de doorgaande Oude Ock
huyserweg, ging deel uitmakeo van het nicuwe dorp, maar werd voor het 
doorgaande verkccr afgesloteo vanwege de aanleg van een moestuin met kas
sencomplex in dit decl van het park. Hierdoor kon de nog bestaande 16•
eeuwsc dwarsbuisboerdcrij Eiksstraat 6, als rcstant van de agrarischc bebou
wing ter plaatse, gehandhaafd blijven. 
Vanaf 1896 startte men met de aanleg en in 1898 wcrd bet dorp ingehuldigd 
door koningin Wilhehnioa. Op 1 janmu:i 1954 ging de gemeente Haarzuilens 
op in de gemeeote Vleuten-De Meem. De functie van het raadhuis in bet 
dorp kwam daarmee te vervallen. Een kleioe uitbrei<ling van het dorp met 
zeventien woningwetwoningen werd in de jaren zestig aan de ooordzijde 
langs de Ockhuizerweg gerealiscerd. Ook de oostelijke zijdc van het oudc 
dorp, tot clan toe opengelaten om hct dorp aan dcze zijde te kunnen uitbrei
den volgens de opzet van 1896, kreeg een bcbouwing van acbt particulierc, 
vrijstaande woningcn. Ten slotte verrezen in de jaren tachtig twaalf prcmie
koopwoningen en woningwctwoningen aan de Alexandralaan. Siods de jaren 
ncgentig is de baron begonnen met de verkoop van zijn woningen in het dorp 
aan particulicrco. 

Vanaf de bouw zijn bet kasteel co de tuinen buiten de maand augustus, wan
occr de familie op bet kasteel verblijft, opeogcstcld voor publiek. Io de jaren 
zcstig was er sprakc van hct vestigco van een safaripark in het Zuiderpark. 
Uiteiudelijk werd er op het terrein een golfbaan aangelegd. Begin jaren tachtig 
werdeo de verwaarloosde kassen, gelegen in de voormalige moestuin, ge
sloopt. De mocstuin werd als akker in gebruik genomen. In 1995 kwam voor 
de bezoekcrs van het kasteel ecn parkeerterrein gereed ten wcsten van de 
golfbaan, naast de J Iaadaan. 



In 2003 is het voorontwerp Landinrichtingsplan Haarzuilens geprcscnteerd. 
I-let kasteel, de parkaanleg eo de directc omgcving inclusief het stroomrng
landschap random Oen Ham warden onderdeel van een g'.oot rccrcatiege
bicd. In het verkngdc van het oorspronkelijke ontwcrp voor een grate park
aanleg random De Haar wordt ten westen van het kasteel in het gebied van 
de Lagehaarsedijk cen nieuw recreatie-parkbos voorgcsteld. 

HUIDIG RUIMTELIJK KARAKTER 

II et beschermd dorpsgczicht Haarzuilens omvat het kastcel De Haar inclusicf 
de parkeo, hct dorp 1-Iaarzuilens en de ornringende wcidegrnndcn en boom
gaarden met bun bijbehorcnde opstallen . Nog altijd wordt bet gebied gedo
mineerd door bet centraal gclegcn kasted met parkachtige .:ianleg, dat als een 
groen cluster oprijst uit hct grotcndcels open polderlanclschap. Van een direc
te visucle invloed van bet nabijgelegen stedelijke gcbicd op deze laodschappe
lijkc omgeving is geen sprake. 
Het dorp I-Jaarzuilens bezit door de specifieke aanleg en bebouwing, die gere
lateerd is aan het kasteel, een eigen iatrinsieke waarde. 

Kasteel en park 

I-let centrale dccl van het gezicht bcstaat uit het kastccl en de parkaanleg. 
De historische p~1rkaanleg is met name aan de noord-, oost-- en zuidzijde van 
het kasteel gepraj1ecteerd. De zuidelijke aanleg (Zuiderpark) wordt gescheiden 
van het kasteel en de tuincn (Noorderpark) door de Bochtclijk en zijn via een 
cementrustieke loopbrog als onderdeel van bet gebogen padenpatrnon met 
clkaar verbonden. 
Het Noorderpark wordt omsloten door de Bochtdijk in het zuiden, de Rijn
dijk in het westen, de Polderweg en Ockhuizerweg in bet noordoosten en bet 
dorp Haarzuilens en de Eikslaan in bet oosten. Het park met kasteel, cbatelet, 
kapel en stallcn is toegankelijk vanuir. dric ricbtingcn. Jn het noordoostcn 
bevindt zich, aan de Wethouder de Greeflaan, de diensttoegang. Dezc is gele
gcn naast de voormalige moestuio, die wordt afgescheiden door een bakste
nen muur aan de noordzijde. In bet park is een boerderij gclcgen, te berciken 
via de Wethouder de Greeflaan (no. 13-17). Aan dezelfde weg ligt nog een 
dienstwoning. 

De toegang tot de Van Zuylcnlaan, de oostelijke officiele ingang, wordt afge
slotcn door een smeedijzeren toegangshek balverwege het oorspronkelijk 
mooumentaal ontworpen 'rand point': een cirkelvoonig, met bomen om
zoomd plein, ter plaatse van de T-splitsing van de 111ematerweg met de 
Brinkstraat en de Eikslaan. Achter dit toegangshek staat de portierswoning. 
Door de verkeerskundige herprofilering en de plaatsing van een forse 
ANWB-wcgwijzer heeft de situatie van rnnd point en toegangshek aan ruirn
telijkc waarde ingeboet en is aan de hcrkenbaarheid van de entree afbreuk 
gedaan. 
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De zuidelijke toegang is gelegen aan de Bochtdijk en is geaccentuecrd door 
een poortgebouw met lorcns en ophaalbrug over het water dat langs de 
Bochtdijk loopt. De toegangslaan tot deze ingang is de oude Haarlaan, die van 
zuid naar noord ten westen van het Zuiderpark loopt. 
Het Noorderpark biedt aan het kasteel een besloten karakter, op enkele plaat
sen naar de omgeving geopend door middel van zichtassen vanuit bet kasteel. 
Op de zuidoosthoek, tcr hoogte van kruising Bochtdijk-Rijndijk, wordt het 
Noorderpark begrensd door de in bet water staande muren van de stallen. 
Voor het overige is het terrein vanaf de openbare weg omzoomd door grocne 
aanplant, die het kastecl met name in de zomer bijna gcbecl aan bet zicbt 
onttrckt. Een uitzondering hierop vormt het vrijc zicht dat men vanuit het 
kastecl op het Zuiderpark heeft, waarbij de openbaar toegankelijke Bochtdijk 
aan het zicht wordt onttrokken door een !age aarden wal. De aanleg van het 
Noorderpark bestaat uit een aantal formele dceltuinen direct rond bet kasteel, 
het Grand Canal aan de noordzijde, en een landschappclijk aangelegde vijver
partij aan de noordoostzijde van het kasteel. De Van Zuylenlaan loopt in 
oost:westelijke richting parallel aan de Bochtdijk en is bcplant met een dubbele 
rij bomen. De laan biedt - komend vanuit de richting van de Thematerweg -
zicht op het kasteelsilhouet, waarbij de toren van de kapel een versterkende 
rol spcclt in hct beoogde bccld. Staande op de ophaalbrng van het kasteel zijn 
er zichtassen in bet park, die een open uitzicht bicden op bet weidelandschap 
aan de noordzijde, richting Breukelen en aan de noordoostzijde richting 
Maarssen. 
Het Zuiderpark is getransformeerd tot golfbaan, met beboud van de boofd
structuur van de oorspronkelijke parkaanleg. De in het Noorderpark Iiggende 
vijverpartij staat door middd van cen sloot in verbinding met de in het Zui
derpark van noord naar zuid slingerende vijvcr. 



Ten westen ervan bevindcn zich open plckken, terwi.jl het gebcle park is om
zoomd met boompartijen, die strakke gesloten bosranclen vormen langs bet 
open weidegcbied. 

De clienstwoningen i11 bet park markeren door de kenmerkencle architectuur 
en bet kleurgebruik van rood en wit aan bet exterieur nog altijcl duiclelijk de 
oorspronkelijke samenhang met bet kasteel. 

Het dorp Haarzuilens 

Het clorp Haarzuilcns is binncn de hoofdstructuur van de middelccuwse ver
kaveling als nieuwe nedcrzctting aangelcgcl, daarbij gebruikmakcncl van bet 
verlengde van de Eikslaan als centrale hoofdstraat (Brinkstraat) en de even
wijclig lopende perceelsscbeidingen als acbterbegrenzingen. 

De kruising van de Themate1weg, de Van Zuylenlaan, de Eikslaan en de 
Brinkstraat wordt gevormd door hct eerdcr genoemde 'rond point'. De mar
kante scheve situering van de boerderij Slotzicht (Thematerweg 2), in 1896 
door de architect J van Straaten ontworpen, is ruimtelijk afgestemcl op de 
oorspronkelijke allure van het rond point. 
Het dorp Haarzuilens wordt nog altijd gekenmcrkt door de vijfhockige 
hoofdopzet van de omwalling met bet grachtje. De wal is beplant met knot
wilgen en frnitbomen. I-Jct met gras begrocidc talud gaat met cen flauwc 
glooiing direct over in het water van de gracht; nadrukkelijke ocverbescboei
ingcn ontbreken. Op enkele plaatsen wordt aan de eenduidige opzet van de 
omwalling door incidentele particuliere tuininricbting afbrcuk gcdaan. 
Binnen bet <lorp vormt de brink, beplant met eiken, de centralc groene ruim
tc. Tcgenover bet voormaligc raadbuis staat in bet midden de dorpspomp, in 
bet snijpunt van clkaar kruiscndc voctpadcn. Kenmerkcnd zijn de klinkerbe
stratingcn en de doorlopcnde erfafscheidingen van de particuliere tuinen, over 
bet algcmccn in de vorm van lage, geschoren heggen. Alleen bet rijbaange
declte van de hoofdroute is geasfalteerd. De 'oude' Eikstraat en de Hegge
straat zijn voorzien van bomenrijen en lage heggetjcs. De doodlopende cin
den aan de noordwest- en noordoostzijde ('t Padje) zijn oodergeschikt in het 
stratenpatroon met een smallere weg zonder bomcnrijen. 

De Brinkstraat en de Ockhuizerweg als doorgaande boofdroute vcrspringen 
iets ten opzichte van elkaar, waarbij de voormalige bakkerij (Brinkstraat 11) 
als blikvanger vanuit de Brinkstraat is geplaatst. 
De bebouwing wordt gekenmerkt door klcinschalige paoden, bijna zonder 
uitzondering van cen bouwlaag met een kap. Alleen bet raadhuis bezit als 
voomaamste gebouw twee bouwlagen. De kappen zijn afwisselend met riet 
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en met Oudhollandse pannen geclekt. Eco aantal voormalige winkelpanden is 
vrijwel direct aan de straat gelegen, de ovcrige zijn voorzien van erfafsehei
dingen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit liguster- en meidoornhagen. Het 
kleurgebruik van de panden in bet dorp is aangepast aan de heraldische klcu
ren in bet wapen van de familie Van Zuylen. De kleuren wit en rood komen 
temg in luiken en deuren. De zuilen in bet familiewapen vinden we terug als 
sierpatronen in de dakbedekking. Merkwaardig is de afwijking in klcurgebruik 
(blauw, gecl en wit) bij Brink 4. Mogelijk is bier bewust gekozen voor een 
contrasterende kleurstelling om bet schilderachtige karakter te verhogen. 
Voor het overige is bet houtwerk in hoofdzaak donkerbrnin en gedccoreerd 
met biezen of patroncn. De uit de bouwperiode van bet dorp stammende 
panden zijn bet caferaadhuis 'In 't Wapen van 1-Iaarzuilens' (Brink 1-2), 'On
der de groene linden' (Brink 4), de bakkerij met winkel 'In 't gczegende 
brood' (Brink 11), de smederij aan de Brink 12-13/0ckhuizerwcg 2, de 
St. Bonifatiusschool aan de Brinkstraat 2, herberg 'De vier balken' aan de 
Brinkstraat 2, bet huis van schilder Hoogstraten aan de Brinkstraat 8 en de 
woonhuizen Brinkstraat 1 ('Cordis dos optima candor'). Brink 7-8, Brink 9-10 
(Aan het voormalige Poldereind), Brink 14-17, Eikstraat 2-4 en 6-12, Eikstraat 
5-7 /1-Ieggestraat 2-4 en Ockhuizerweg 1-3. Achter bet raadhuis staat nog een 
houtcn loads, die als enige rcstant van bet oude dorp geheel naar bier is ver
plaatst. De karakteristieken van kleurgebruik, schaal en erfafscheidingcn ko
men ook tcrug in de in de jaren vijftig aan de noordzijde opgetrokken nieuw
bouw, die geplaatst is aan de oostzijde van de Ockhuizerweg. Aan <le huiclige 
Ockhuizcrweg werd buiten het dorp tijdens de bouw van bet kasteel een aan
tal arbeiderswoningen opgetrokken aan de Wethouder de Greeflaan (10-12 en 
14-20) en aan de Ockhuizerlaan (5-9). 
Tussen bet dorp Haarzuilens en bet kasteelpark ligt aan de Eikstraat, die als 
restant van de oude doorgaande weg is gehandhaafd, de van oorsprong uit de 
16• eeuw stammende dwarshuisboerderij Eikstraat 6. 



Landelijk gebied 

De ligging van bet kasteelpark op de ovcrgang van het rivierenlandschap naar 
bet veenweidcgebied is nog altijd goed l1erkenbaar. Kenmcrkend is het n.llm
tclijke contrast tussen het meer gediffetcntieerdc rivierenlandschap met de 
ooregehnatigc blokverkavclingen langs de mcandcreode .rivier en bet open 
wei<lcgebicd met de ratiooele opstrckkende verkaveliogspatronen en de daarin 
gelegen bebouwingslinten. 

I-Ict gebied ten zuiden van de Tbemate1weg is van een bijwndere ruimtelijk
visuclc waardc. J3epalend hicrin zijn de strakke bosranden van bet kasteelpark 
en de evenw:ijdige wegen Eikslaan en Joosteolaan met de transparante bo
menrijen. In de grate opcnheid van hct weidegebied is over grote afataod de 
markante I-lamtoren ziehtbaar. Het gebied wordt doorsnedcn door bet IIaar
pad, een historisch kerkepad door de weilanden van Vleuten naar Haarzui
lens. Het pad wordt op enkcle plaatsen gemarkeerd door knotwilgen. Ken
mcrkend voor hct landelijke karaktcr zi1n voorts de hoge, veelal onbeschoeide 
oevers van de kavclsloteo. In geval van een beschociing is dczc steeds laag en 
ondergeschikt. 
De strakke en dichte w:indsingel van bet fruitbedrijf aan de Parkweg over de 
volle breedte van hel pereeel vormt visueel een storend element Lussen de 
Eikslaan en J om tenlaan. 

Ten noorden van de Thematerweg is bet weidse landschappelijke karakter 
nog gaafbewaard gebleven. Het ber.taat uit delen van twee polders (De Haar 
en Themaat) met icder hun eigcn opstrc:kkende verkaveling tot aan de Haar
rijn en Oudenaars Kade, van elkaar geschciden door de Thematerkade met de 
kenmerkendc koik. 
In het open en vlakke weidcgcbied van de polders valt een aantal landschap
pelijke elementcn op, zoals de eendenkooi met kooikcrswoning en tuinpavil
jocn en de ontginningsbasis Ockhuizen. Van bijzondcrc waarde in dit gcbied 
zijn de planmatig gesituecrde en on1worpen boomgroepen langs de Polder
weg en de Rijndijk ten noordcn van hct kasteelpark. Op d(:Ze w:ijze is ecn 
nieuw open en parkachtig landschap ontworpen in bet verlengde van de park
aanleg, 'Klein Limburg' genaamd. 
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De ten westen van de Rijodijk gclegen polder De I Iaar-Haarveld, voorhcen 
de 'Lage Haar' genaamd, heeft de Lagebaarsedijk als ontginningsbasis en bezi1 
nog de oorspronkelijke rcgelmatige strokenverkaveling, die evenw:ijdig loopt 
aan de Heicop en de Bijleveld, van elkaar gescheiden door bet Kortjaksepad 
en in het noorden begrensd door de Nieuwkoopse Buurtweg. De noordwest
hoek van de polder wordt doorsneden door de spoorlijn. De kruising Rijn
dijk/ Poldcrn•cg/De Born en de Nieuwkoopse Buurtweg wordt gedomineerd 
door de boerderij Dijkzicht (Polderweg 2), datcrend uit de herbouwperiode 
van kasteel De Haar. Emaast ligt boerderij De Born. Een aantal boerdcrijen, 
waaronder boerderij Lindehoeve aan de Bochtdijk 2, is van architectuurhisto
rische waarde. 
Deels valt dezc polder met de Lagehaarsedijk binnen het plan van Van Zuylen 
van Nyevelt om de omgeving rondom het kasteel l:e transformeren tot een 
groots landschappelijk aangelegd park. 

NADERE TYPERING VAN TE BESCHERMEN WAARDEN 

Het beschermd dorpsgezicht I laarzuilens is van algemeen bclang vanwege de 
arehitectuur- en cultuurhistorische, archeologische, stedenbouwkundige en 
landschappelijkc waarden. 

Jlct volgende kan warden genoemd: 
(.1) de landschappelijke parkaanleg rond kasteel De Haar naar ontwerp van u 

l-I."""C0pi)r·i""ats·curtiiurliistons~h en landschappelijk zeer waardevolle ,, 
.~?.~E~!~s;tu1!~"te midden van en in contrast met het vlakke en open pol
derland; 

@ kas tee! De Haar als kern van deze aanleg met diverse .~i~P.ta;;,s .en over het ·· 
weidegebied richting Maarssen, Breukelen en Utrecht en als voorbeeld 
van een voor Nederland grootschal~articuliere 19•-eeuwse ontwik-
k,S_~ - - - ,, _____ ,_,_ .. ... . .,. , ... ... , ·- ·-

/;J hct eind 19•-ecuwsc docp Haaauilcns naar on twerp van P.J.H. Cuypers 
\.:::J als geidealiseerd voorbeeld van een verplaatst middeleeuws dorp in de 

'roan van ecn brinknederzetting met toevoeging van eeo omgrachting en 
wal als uitdrukking van een verdedigbaar dorp en voorzien van eeo nog 
grotendecls gave, kleinschalige en historiserende bcbouwing met het bij
behorend materiaal- en kleurge_~ruik, da~bedekking en erfafscheiding; --- ... ·- \ . I . ~::> 

wvli:J~.:>-



de bijzondere, vanuit cen concept ontwikkclde ruimtelijk-historische 
samenhang tussen kastecl, park en dorp in ccn gehcel landschappelijke 

@_ 
omgevtng; 
de historisch-functionele rclatic tus.sen het kastecl, het park en de omrin

. geOcle agrans c le groadeo als onlosmakclijke ondCrade!1 van het gehele 
multifunctionelc laodgoed· 
de middeleeuwsc ontginningsstructure. n betreffende de .~erk.ayeling~1:1, de. 
ontginningsassen, de zij- en achterkaden, de waterlopen en de doorgaan
~e;;egen~ iii "hcCkast'CCJj5arK. e~Js gefuc;J"rporee~d 1ri de ~ieuwe aanleg en 

" in de omringende po lders 11og gro tendeels gaaf en onderling visueel her
kcnbaar; 
de in het gebied aanwezige historische bebouwing, ~~.~~g.log(sche. t~rrej
nen en

1
.
1
hijzondere elementen a.ls de bij het kasteel behorende een?s9!92.~ 

en de - am toren. 

WAARDERING 

Het beschcrmd gezicht l-Jaarzuilens is van algemeen belang vanwege h_ct van
uit een concept ontwoq)en ensemble van kasteel, park en doi:p te midden van 
een bijbehurende agrarische entourage van open polde.rland. Deze voor Ne
derland unieke grootschalige aanleg heeft zowel ideologiscb als fysiek ge
bruikgemaakt van een middeleeuws verlcden, waarbij de oudc bestaande 
structurcn en restanten uit die periode respectievelijk zijn aangepast, aaoge
vuld en intact gclatcn. 

BEGRENZING 

Het gezicht wordt in het westen begrensd door de gemeentegrenzen met 
Breukclen en Harmelcn over respectievelijk de 1-Jaarrijn, de Born, de Nieuw
koopse Buurtweg en bet Kortjakse Pad. ln het ooorden valt de grens samen 
met de gemeentegrens met Maarssen (langs de A2) en in het zuiden wordt de 
grens bepaald door de spoorlijn en de Vleutense Wetering. De begreozing aan 
de oostzijdc is afgestcmd op hct grocnc, landschappelijke karaktcr van de 
ruimtclijkc bcgren:i:ing van hct open landschap ten op7.ichte van het bcbouw
de gebied van Vlcuten. Aan de noordoostzijde is de grens vooralsnog doorge
trokken in een rechte lijn in de rich ting van de A2. 
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H.ierbij is in overweging genomen dat een zorgvuldig ontworpeo landschap
pelijk kader van hct wcidclaodschap van belang is in <lit overgangsgebied naar 
de oog tc bcbouwcn strook langs de f\2. Op dit moment kennen de planvor
ming voor dit gebied en de afronding van de 1-laarrijnse plas nog onvoldoeo
dc concrete contouren om een ruin1telijk, meer genuanceerde grens te kunnen 
bepalen. Omdat het de bedoeling is om bij deze nieuwe ontwikkeling de land
schappelijke afronding van het gebied zorgvuldig vorm te geven, is er het 
vcrtrouwen dat bij de tockomstige uitwerking van het plan overeenstemming 
gcvonden zal warden over de concrete begrenzing. 

De exacte begrenzi11g is aangegeven op de bijgevoegde begrenzingskaart, 
MSP/21/01. 

RECHTSGEVOLG VAN DE AANWIJZING 

'fer effectucring van de aanwijzing van ecn beschermd stads- of dorpsgezicht 
moct ingcvolgc artikcl 36 van de Monumentcnwet 1988 een bestemmingsplan 
worden opgesteld. De toelichtiog op de aanwijzing kan daarbij voor wat het 
beschermingsbelang betreft als uitgangspunt dienen. Doe! van de aanwijzing 
is de karakteristieke, met de historiscbe ontwikkeling samenhangende struc
tuur en ruimtelijke kwaliteit no het gebied te ondcrkennen als zwaarwegend 
belang bij de toekomstige ontwikkelingeo binnen bet gebied. De aanwijzing 
beoogt op die wijze een basis te bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling die 
inspcelt op de aanwezige kwalitcitcn, daarvan gebruikmaakt en daarop voort
bouwt. 

In bet aanwijzingsbesluit is bepaald in welke mate de vigerende bestemmings
plannen aan het beschermingsvereistc voldoen. 
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1 INLEIDING 

l . l AANLEIDING 

De gemeente Utrecht gaat voor het gebied Haarzuilens ten westen van Vleuten 

een nieuw bestemmingsplan maken. Belangrijkste aanleiding daarvoor is de op 

handen zijnde landinrichting waarbij agrarisch gebied omgevormd zal warden 

tot groene recreatiegebieden. Bij het opstellen van een ruimtelijk plan is het 

van belang om de effecten op de natuur in beeld te brengen. Voor beschermde 

planten en dieren is dat zelfs verplicht. 

De Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Utrecht heeft daarom Stichting 

Ecologisch Advies opdracht gegeven voor een onderzoek naar de (mogelijk) 

aanwezige beschermde flora en fauna en een beoordeling van de effecten van 

voorziene veranderingen in het gebied op deze soorten. 

Figuur 1. Ligging van het bestemmingsp/angebied Haarzuilens. 

l . 2 WERKWUZE 

De Flora- en faunawet en aanpassingen daarvan zijn geraadpleegd om te 

bepalen welke soorten beschermd zijn en in welke mate. Deze informatie is 

verkregen van de website van het ministerie van Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit (www.minlnv.nl). 
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Van de provincie Utrecht zijn verspreidingsgegevens verkregen van planten, 

vissen en amfibieen. Eind november - begin december 2006 is het gebied een 

aantal malen bezocht. Daarbij is het gebied intensief op vissen 

ge·1nventariseerd met behulp van een steeknet (60x40 cm. 4 mm maas). Om de 

Platte schijfhoren (een beschermd waterslakje) op te sporen zijn van een 

handvol plekken monsters met waterplanten verzameld en uitgezocht. 

Het gebied tussen de Vleutense Wetering en de spoorlijn is in april 2006 door 

StEA ge·lnventariseerd, in het kader van een ander project. 

Op basis van de verzamelde informatie is het voorkomen van beschermde en 

bedreigde soorten bepaald. Vervolgens is een beoordeling gemaakt van de 

effecten van de geplande veranderingen in het gebied, op deze soorten. 

Wanneer negatieve effecten warden verwacht, zijn verzachtende en 

compenserende maatregelen voorgesteld. Ook is aangegeven in welke gevallen 

een ontheffing van de Flora- en faunawet vereist is en welke zaken nader 

onderzoek vragen. 

De beoordeling van de aanwezige vleermuizen en de gevolgen van een nieuwe 

gebiedinrichting daarop is uitgevoerd door de Vereniging voor Zoogdierkunde 

en Zoogdierbescherming (VZZ). Dit onderzoek wordt apart gerapporteerd. 
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2 RESULTATEN 

2.1 NATUURBESCHERMING 

2.1. l FLORA EN FAUNAWIT 

De Flora- en faunawet is in 2002 van kracht geworden. In de wet zijn naast een 

selectie van planten, vissen en insecten, vrijwel alle vogels, zoogdieren, 

amfibieen en reptielen beschermd. De Flora- en faunawet verbiedt bepaalde 

schadelijke handelingen ten aanzien van de beschermde soorten. Deze zijn 

geformuleerd in de artikelen 8 tot en met 14: 

• Artike/ 8: Het is verboden (beschermde) planten te p/ukken, te verzame/en, 
af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of 
op eniger/ei andere wijze van hun groeip/aats te verwijderen. 

• Artikel 9: Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

• Artike/ 1 O: Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten. 

• Artike/ 11: Het is verboden nesten, ho/en of andere voortplantings- of vaste 
rust- of verblijfp/aatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te 
vernie/en, uit te ha/en, weg te nemen of te verstoren. 

• Artike/ 12: Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te 
rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

• Artike/ 13: Het is verboden plan ten of producten van plan ten, of dieren dan 
we! eieren, nesten of producten van (beschermde) dieren te koop te vragen, 
te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te 
hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten 
vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commerciee/ gewin, 
te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of 
tentoon te ste/len voor hande/sdoe/einden, binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 

• Artike/ 14. eerste lid: Het is verboden dieren of eieren van dieren in de vrije 
natuur uit te zetten. 

• Artike/ 14. tweede lid: Het is verboden p!anten behorende tot bi} algemene 
maatregel van bestuur aangewezen soorten in de vrije natuur te planten of 

uit te zaaien. 

Bij artikel 1 0 is het goed te vermelden dat het hier gaat om het verstoren met 

de opzet om te verstoren. Het verjagen van dieren valt hier duidelijk onder, 
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maar het verstoren van dieren tijden<; wt?rkzaarnheden niet. Het onbedoe!d 

verstoren van beschermde dieren is dus niet verboden. 

Bij ingrepen in het landschap zijn vooral de artikelen 8 tot en met 11 van 

toepassing. Wanneer als verzachtende maatregel bij de uitvoering planten of 

dieren worden gered en elders teruggezet, is artikel 13 aan de orde. Wanneer 

bij de inrichting planten warden geplant of ingezaaid, dient met het 2e lid van 

artikel 14 rekening gehouden te warden . 

2. l .2 8ESCHERMINGSREGIMES 

Omdat een aantal beschermde soorten zeer algemeen voorkomen, worden hun 

verblijfplaatsen bij veel ingrepen verstoord. Voor al deze ingrepen zou dus een 

ontheffing van de Flora- en faunawet moeten warden aangevraagd bij het 

ministerie van LNV. Omdat dit bij initiatiefnemers en overheid een werklast 

veroorzaakte die niet in verhouding was met het natuurbelang en omdat 

vrijwel alle aanvragen werden gehonoreerd, zijn er gevallen voor vrijstelling in 

de wet opgenomen. In de situaties waarop deze van toepassing is, is het niet 

nodig een ontheffing aan te vragen. Na een lange voorbereiding zijn deze 

wijzigingen van diverse Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) op 22-02-

2005 in de Staatscourant gepubliceerd. Kern van de wijziging is het 

onderscheiden van drie beschermingsregimes : 

1. Beschermde soorten. Voor algemene en onbedreigde soorten geldt een 

vrijstelling van diverse verbodsbepalingen in geval van bepaalde 

maatschappelijke activiteiten, waaronder bouw van woningen/bedrijven. 

Wei dient zorgvuldig met alle planten en dieren te warden omgegaan 

(artikel 2 van de Flora- en faunawet). 

2. Overige soorten. Voor minder algemene soorten geldt deze vrijstelling 

alleen wanneer gewerkt wordt volgens een gedragscode met betrekking tot 

de uitvoering van werkzaamheden en gebruik, die door de minister is 

goedgekeurd. 

3. Streng beschermde soorten. Zeldzame en bedreigde soorten die vermeld 

staan in de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de lijst die door het ministerie 

van LNV is opgesteld. Voor deze soorten gelden een vrijstellingen van de 

Flora- en faunawet wanneer in geval van bestendig beheer volgens een 

goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Bij ruimtelijke ingrepen zijn 

handelingen waarbij ten aanzien van deze soorten de verbodsbepalingen 

van de wet overtreden warden, wel ontheffingsplichtig. 

Bij de AMvB zijn de soorten per regime in 3 tabellen opgesomd. lnmiddels is 

het gebruikelijk te spreken over bijvoorbeeld "de soorten van tabel l" in plaats 

van "de beschermde soorten". 
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2.1.3 RUIMTELUKE INGREPEN EN DE FLORA- EN FAUNAWET 

In de Algemene Maatregelen van Bestuur van 22-02-2005 is voor een aantal 

activiteiten van maatschappelijk belang vrijstellingen van de Flora- en 

faunawet geformuleerd. Allerlei ruimtelijke ingrepen als aanleg van 

infrastructuur en woningbouw vallen hieronder, maar ook handelingen die 

vallen onder de term 'bestendig beheer'. Dat betekent dat voor de onbedreigde 

soorten uit tabel 1 van de AMvB de vrijstelling van toepassing is. Er behoeft 

dan geen ontheffing van de Flora en faunawet te worden aangevraagd. 

Voor de 'overige soorten' (tabel 2 AMvB) is de vrijstelling van toepassing indien 

er volgens een officiele gedragscode wordt gewerkt. Voor zover bekend is er 

nog geen (concept) gedragscode voor bouwactiviteiten. De Unie van 

Waterschappen heeft wel een gedragscode opgesteld, welke op 9-11-2005 ter 

goedkeuring is voorgelegd aan de minister van Landbouw Natuur 

Voedselkwaliteit. Deze gedragscode kan worden gevolgd bij ingrepen aan 

wateren. De gedragscode is op dit moment (november 2006) echter nog niet 

officieel. 

Voor verstoring van de streng beschermde soorten (tabel 3 AMvB) in geval van 

ruimtelijke ontwikkeling, dient wel een ontheffing te worden aangevraagd. 

Voor de beoordeling daarvan geldt de 'zware toets' waarbij naast het 

voortbestaan van de soort ook het ontbreken van een alternatief, een duidelijk 

maatschappelijk belang en een zorgvuldige handelswijze worden beoordeeld. 

Een bestemmingsplan zelf is een 'stuk papier' wat de Flora- en faunawet niet 

kan overtreden, ook al zijn er maatregelen opgenomen die bij uitvoering een 

overtreding betekenen. Het is toegestaan om in een bestemmingsplan 

ingrepen op te nemen waarvoor een ontheffing van de Flora- en faunawet 

verplicht is. De voorwaarde is wel dat er voldoende zicht is op het verlenen van 

de ontheffing. Wanneer bijvoorbeeld een essentieel habitat van een streng 

beschermde soort in het bestemmingsplan verdwijnt zonder dat er naar 

alternatieven is gekeken en zonder dat er wordt gecompenseerd, dan keurt de 

provincie het plan niet goed. 

2. 1 .4 RODE LU STEN 

Voor een aantal soortgroepen in Nederland zijn Rode Lijsten opgesteld. 

Soorten die in hun voortbestaan in Nederland bedreigd zijn worden op de Rode 

Lijst geplaatst. Binnen de lijst zijn, afhankelijk van zeldzaamheid en 

achteruitgang, verschillende categorieen onderscheiden: 'gevoelig', 

'kwetsbaar', 'bedreigd', en 'ernstig bedreigd'. 

De relatie tussen de Flora- en faunawet en de Rode Lijsten is een bron van veel 

verwarring. Terwijl de Rode lijsten een uitstekende indicatie geven van de 

soorten die bescherming behoeven, hebben deze lijsten niet of nauwelijks een 
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rol gespeeld bij de samenste!l!ng van de soorten!ijsten voor de Ftora- en 

faunawet. Binnen de beschermde soorten loopt de indeling van de bovenge

noemde drie beschermingsregimes wel in de pas met de Rode lijsten. 

Door de gebrekkige relatie tussen beide instrumenten zijn veel Rode 

Lijstsoorten niet beschermd. 

2.2 GEBIEDSBESCHRUVING EN AANWEZIGE SOORTEN 

2.2. l HET PLANGEBIED 

Het bestemmingsplangebied Haarzuilens is een kleine 8Yz km 2 groot. Het 

gebied is in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. weergegeven. Centraal ligt 

het landgoed Haarzuilens, bestaande uit oud loofbos, grote waterpartijen en 

een hertenweide. In het zuidelijke deel bevindt zich een golfbaan met 

grasvelden. Om het landgoed ligt de Polder Haarrijn, een agrarisch gebied met 

grasland als belangrijkste grondgebruik. Het westelijk en noordelijke deel is 

open, vrijwel boomloos, grasland. In het (noord)oostelijk deel bij Ockhuizen, 

warden de graslanden afgewisseld door boomgaarden, hagen en bosjes. Ook 

het gebied ten weerszijden van de Joostenlaan is door beplanting halfopen van 

karakter, de gras- en akkerpercelen zijn echter groter dan in de polder 

Haarrijn. Dit hangt samen met de hogere maaiveldligging (vanaf 0,5 +nap.) 

vergeleken met de overzijde van de Thematerweg, waar het maaiveld lager dan 

0, 5 m -nap ligt en dus meer sloten nodig zij n voor de afwatering. Het gedeelte 

ten zuiden van de Parkweg wordt gekenmerkt door grate fruitteeltbedrijven en 

grootschalig en intensief grasland. In het gebied lopen enkele restanten van 

oude stroomgeulen van de Oude Rijn : de Heycop, de Vleutense wetering en de 

Bijleveld. 

2.2.2 BESCHERMDE EN ZELDZAME SOORTEN 

2.2.2.1 V!SSEN 

In het plangebied zijn een aantal bijzondere vissoorten aangetroffen. Deze zijn 

in Tabel 1 opgenomen met hun beschermingsregime (zie §2.1.2) en status op 

de Rode Lijst 

Tabet 1 Bijzondere vissoorten in het bestemmingsp/angebieden Haarzuilens 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora Faunawet Rode Lijst 

Bittervoorn Rhodeus sericeus amarus Tabel3 kwetsbaar 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia Tabel2 niet bedreigd 

Kroeskarper Carassius carassius - kwetsbaar 

Vetje Leucaspius delineatus - kwetsbaar 
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J Riviergrondel J Gobio gobio 

Daarnaast zijn Brasem, Baars, 

Blankvoorn, Ruisvoorn, Snoek, Zeelt 

en Tiendoornige stekelbaars 

aangetroffen . 

Beschermde vissen 
De bittervoorn wordt hooguit 8 cm 

groot en lijkt veel op een gewoon 

voorntje, maar heeft een roze glans 

over de flanken en een blauwe 

streep over de zijkant van de staart 

(zie Figuur 2) . De bittervoorn komt 

in Nederland vrij algemeen voor in 

poldersloten, weteringen, vaarten 

en plassen. In Europa is het visje 

echter zeldzaam en daarom is de 

soort opgenomen 

Habitatrichtlijn en 

beschermd onder de 

in de 

streng 

Flora en 

faunawet. De voortplanting van de . :a1.:~-tf~-~ 

Bittervoorn is heel bijzonder. Het 

vrouwtje legt haar eitjes namelijk in 

niet bedreigd 

een grote zoetwatermossel door Figuur 2. Bittervoorn en Kleine modderkruiper 

haar lange legbuis bliksemsnel in 

de adembuis van de mossel te steken. De eitjes komen na een kleine week uit 

en de jonge visjes blijven dan nog 3 weken in de mossel en laten zich dan 

uitspugen. Grote zoetwatermosselen zijn dus van levensbelang voor de 

Bittervoorn. Daarom zijn deze in wateren met bittervoorn ook beschermd en 

moeten ze zoveel mogelijk gespaard warden bij het beheer. In grote delen van 

de provincie Utrecht komt de Bittervoorn algemeen voor. 

De kleine modderkruiper is een zeer slank visje van hooguit 12 cm (zie Figuur 

2). Zoals de naam al zegt is het een bodemvisje die echter ook graag tussen de 

waterplanten zit. Voor de kleine modderkruiper geldt hetzelfde verhaal als 

voor de bittervoorn : in Europa zeldzaam, maar algemeen in de Nederlandse 

polders. De soort is ook opgenomen in de Habitatrichtlijn. Omdat de soort in 

Nederland algemeen en onbedreigd is, is de beschermde status lichter dan die 

van de Bittervoorn. De soort is opgenomen in Tabel 2 van de AMvB. In de 

provincie Utrecht komt de Kleine modderkruiper algemeen voor in het westen 

en ten zuiden van de Heuvelrug. 
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Beide c;oortPn wensen grotere \1veteringen om te over\vinteren en klcinere 

sloten als zomerbiotoop. De Bittervoorn gebruikt de sloten vooral als 

opgroeigebied voor jonge vis en blijft in de buurt van de grotere wateren. De 

modderkruiper gebruikt een grater deel van de sloten en paait hier ook. 

De waarnemingen van de 

beschermde vis sen zijn 

weerg egeven in Figuur 3. De 

Bittervoorn heeft meerdere 

kernen in het gebied. l) Het 

stelsel van de Bijleveld, Heycop en 

Vleutense wetering vormen een 

belangrijke ruggengraat. 

Aangrenzende sloten zijn van 

belang voor jonge dieren. 2) de 

sloten langs de Joostenlaan en 

Thematerweg staan via duikers in 

verbinding met het eerste gebied. 

Hier zijn in deze inventarisatie 

weinig waarnemingen gedaan. 3) 

In het noordoostelijk deel van 

Paider Haarrijn vormt de brede 

sloot ten zuiden van het 

berkenbos de hoofdbiotoop . 

Jonge visjes verspreiden zich over 

aansluitende sloten. 4) In de 

polder ten westen van de Rijndijk 

brede dwarswetering. 5) In het 

parkbos zelf tenslotte zijn door 

de provincie Utrecht in het Grand 

canal ten noorden van het kasteel 

grote aantaiien Bittervoorns 

aangetroffen. Nu is alleen aan de 

Bochtdijk gevist, maar in dit lastig 

bevisbare water is de Bittervoorn 

Billervoom Kleine modderkruiper 

0 1-Sm .6_ 

Q 6+exx 

'~]1 pro~~ 

.,. _. o; • Be:angnpte water1oop 
~.,. r voor Bittervoorn 

- Bemonwterd tre1ect 

'--~~~~~~~-'---~~~~~~~~~----' 

Figuur 3. Voorkomen beschermde vissen. 

niet aangetroffen. Toch wordt aangenomen dat de soort nog altijd in de 

waterpartijen voorkomt. De waarnemingen ten westen van de golfbaan horen 

waarschijnlijk bij deze populatie. Deze sloten staan namelijk niet in contact 

met de Bijleveld en zijn ook ge"lsoleerd van de populatie in de westelijke 

polder. 
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De Kleine modderkruiper is vrij weinig gevangen. Waarschijnlijk zou een 

inventarisatie in de zomer meer waarnemingen hebben opgeleverd. De Kleine 

modderkruiper is desondanks verspreid in het grootste gedeelte van het 

gebied aangetroffen. In het zuidelijk gedeelte lijkt de soort afwezig, maar daar 

moeten we niet van uitgaan. Aangenomen wordt dat de modderkruiper behalve 

in de Vleutense wetering, ook voorkomt in de Bijleveld, de Heycop en de 

aansluitende sloten. In polder Haarrijn kan de Kleine modderkruiper overal 

verwacht worden. In het noordelijke en westelijke gedeelte zijn alleen in de 

nabijheid van het parkbos modderkruipers gevangen. Toch moet ook in de 

open delen van deze gebieden rekening worden gehouden met de 

aanwezigheid van deze soort. 
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Andere bijzondere vissen 

Naast de Bittervoorn zijn ook de 

Kroeskarper en het Vetje als 

bedreigde vissoorten in de Rode 

Lijst opgenomen. De 

Riviergrondel komt landelijk 

algemeen voor, maar in de 

provincie Utrecht is de soort 

zeldzaam . De waarnemingen van 

deze soorten zijn aangegeven in 

Figuur 4. 

De Kroeskarper is een vis van 

zeer plantenrijk water. In de 

provincie Utrecht komt de soort 

verspreid voor in het westelijke 

deel en ten zuiden van de 

Heuvelrug. Bij de inventarisatie 

zijn jonge exemplaren 

aangetroffen in sloten ten 

noorden van de Thematerweg en 

een langs de Joostenlaan. Het is 

niet duidelijk waar de volwassen 

dieren I even. Een bewoner 

suggereerde dat de visjes zijn 

meegekomen met de inlaat van 

water uit de watergang langs de 

Thematerweg. 
LI " + \/ " +i .... : .... ,..,... _ 1 .. 1 ..... : - • . : - : - · · · - ~ :._ 
I ! C l v C lj C: • :> C:C: ll l\.I C: lll 11 1 ::.Jt: VVct l 111 

allerlei watertypen en 

onbestendig voorkomt. Het Vetje 

is verspreid door het gebied 

aangetroffen. 
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Figuur 4. Voorkomen overige bijzondere vissen. 

Hoewei niet beschermd en ook niet op de Rode Lijst, is de meest bijzondere 

soort de Riviergrondel. Deze is namelijk zeldzaam in het westelijke deel van de 

provincie Utrecht en was uit deze omgeving niet bekend. De meest nabije 

vindplaatsen zijn de Grecht ten noorden van Woerden en de Hollandse ljssel 

ten westen van Montfoort (Heuts en de Jong, 2003). In oktober 2006 is door de 

auteur bij de Enghwetering ten oosten van Vleuten het eerste exemplaar 

gevangen. Nu zijn twee juvenielen gevangen in de Vleutense wetering bij de 

Hamtoren en in een sloot die in contact staat met de Bijleveld . 
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2.2.2.2 AMFIBIEEN 

Het veldwerk viel buiten de geschikte inventarisatieperiode voor amfibieen. 

Toch zijn tussen water- en oeverplanten tamelijk veel Groene kikkers en Kleine 

watersalamanders aangetroffen. De meeste gegevens komen uit het 

gegevensbestand van de provincie Utrecht. In het gebied komen 5 soorten 

amfibieen voor. Deze zijn in Tabel 2 op de volgende pagina vermeld. In Figuur 

5 zijn de veldwaarnemingen van 2006 en de historische waarnemingen van de 

provincie weergegeven 

Tabet 2 Amfibieen in het bestemmingsplangebieden Haarzuilens 

Nederlarldse naam Wetensohappe1iJke naam Flora Faunawet RodeLijst 

Kam salamander Triturus cristatus Tabel3 bedreigd 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Tabel 2 

Meerkikker* Rana ridibunda Tabel 1 niet bedreigd 

Bastaardkikker* Rana esculenta Tabel 1 niet bedreigd 

Bruine kikker Rana temporaria Tabel 1 niet bedreigd 

Gewone pad Bufo bufo Tabel 1 niet bedreigd 

* De Meerkikker en Bastaardkikker behoren tot de Groene kikkers. 

StEA 2006, Beschermde flora en fauna bestemmingsplangebied Haarzuilens. CONCEPT 14 



De Kamsalamander is in l qq4 ,...----------------------. 

door de provincie Utrecht 

aangetroffen in poelen op het 

golfterrein. Deze salamander 

komt verspreid voor in de 

oostelijke helft van het land, maar 

en ontbreekt in het lage westen . 

In de provincie Utrecht komt de 

Kam salamander tamelijk 

,. ~ 

I 
algemeen voor aan weerszijden 

van de Heuvelrug en verspreid 

langs de Nederrijn/Lek. Het 

voorkomen op Haarzuilens is van 

I 
1~ ,, 
\ ts. 

groot belang omdat deze 

populatie vele kilometers 

verwijderd is van andere. De 

Kamsalamander is opgenomen in 

de Habitatrichtlijn en is streng 

beschermd. 

De overige soorten zijn licht 

beschermd (Tabel l vd. AMvB). 

Uit de gegevens van de provincie 

blijkt dat al deze soorten 

algemeen in het gebied 

voorkomen. Met name in 

polder Haarrijn. 

de 0 
CJ 
v 

10 

' ID 

Kamsalamander -- ~ 
(1994. prov. Utrecht) · · 

Groene kikker; 
M=Meer1Ukker, B=Bastaardkikker 

Kleine watersalamander 

B=Bruine kikker, P=Gewone pad 

2.2.2.3 VOGELS Figuur 5. Aangetroffen amfibieen. 

Vogels zijn niet meegenomen in 

deze inventarisatie. De tijd van het jaar was niet geschikt en de provincie heeft 

geen gegevens van broedvogeis. Bovendien is het inventariseren van 

broedvogels in het kader van de Flora- en faunawet weinig zinvol, omdat voor 

het verstoren van broedende vogels in principe geen ontheffing wordt 

verleend. Buiten de broedtijd zijn de nestplaatsen niet beschermd. 

Werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling in weilanden en aan 

bomen en strijken, dienen dus buiten de broedtijd te worden uitgevoerd. 

Uitzondering vormen de nestbomen van uilen en spechten, welke wel ook 

buiten de broedtijd zijn beschermd. Deze vogels broeden ongetwijfeld in het 
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parkbos, maar daar zullen geen veranderingen gaan plaatsvinden waarbij oude 

bomen het veld moeten ruimen. 

Zender gegevens kan wel een inschatting van de vogelbevolking van het 

gebied worden gemaakt. De open weilanden in het westen en noorden lijken 

geschikt voor weidevogels zoals Kieviet, Scholekster, Grutto, Tureluur, 

Veldleeuwerik en Graspieper. Verder is het gebied meer besloten en niet 

aantrekkelijk voor weidevogels. Hier vormen de verschillende bosjes en hagen 

een broedgelegenheid voor tal van zangvogels zoals Winterkoning, Merel, 

Roodborst, Tjiftjaf en Zwartkop. In het oude loofbos van Haarzuilens mag een 

rijke vogelbevolking verwacht worden, met daarbij vele holenbroeders. 

Alie inheemse vogels vallen onder het beschermingsregime van de 'overige 

soorten' van tabel 2 van de AMvB. 

2.2.2.4 CRONDZOOCDIEREN 

In het 'globale rapport' van het Natuurloket van het kilometerhok 127-459 (het 

noordelijk deel van het parkbos) is aangegeven dat daar 7 strenger 

beschermde (tabel 2 of 3) soorten zoogdieren bekend zijn, en 6 daarvan staan 

in de bijlage van de Habitatrichtlijn. Aangezien alle vleermuizen in de 

Habitatrichtlijn staan, gaat het dus om een grondzoogdier wat wel strenger 

beschermd is, maar niet in de HRL is opgenomen. Oat is een kort lijstje, maar 

geen enkele soort daarvan komt echter in deze omgeving voor. De Eekhoorn 

zou een optie zijn, maar navraag bij de toezichthouder wees uit dat deze niet 

voorkomen in Haarzuilens. Rest de gedachte dat het om de Damherten (tabel 

2) in het hertenkamp gaat. Huisdieren vallen echter niet onder de Flora- en 

faunawet. 

In het veld is diverse malen een Haas gezien. In de graslanden komen 

daarnaast Mol en Veldmuis ongetwijfeld voor. Andere algemeen voorkomende 

kleine grondzoogdieren als de Egel, Bosmuis, Aardmuis, Bosspits- en 

Huisspitsmuis zijn in dit gevarieerde gebied zeker aanwezig. Dit geldt ook 

voor Hermelijn, Bunzing en Wezel. De provincie heeft in 1994 de Bunzing 

gesignaleerd in het parkbos. 

Deze soorten behoren alien tot de licht beschermde soorten van tabel l van de 

AMvB. In geval van ruimtelijke ontwikkeling is het verstoren van deze soorten 

vrijgesteld van de Flora- en faunawet. 

Voor vleermuizen is Haarzuilens van groot belang. Deze groep is onderzocht 

door de VZZ. 

2.2.2.5 fJLANTEN 

Bij de provincie Utrecht zijn verspreidingsgegevens van planten geraadpleegd. 

In het plangebied komen 8 beschermde planten voor, waarvan er 2 ook op de 
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Rode lijst staan . Daarnaast zijn er 12 soorten van de Rode Ujst die niet 

beschermd zijn. Deze zijn in Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde 

planten gezien, maar oktober is natuurlijk ook niet de beste tijd daarvoor. Als 

beschermde soort in dit gebied is vooral de Zwanebloem te verwachten. Dit is 

een licht beschermde soort van tabel l van de AMvB. 

Tabel 3 Bijzondere planten in het bestemmingsp/angebieden Haarzuilens 

Nedwtandse naam Wetenschaooeliike naam FfW RL vooricomeo Haarzuilens 

Moeraswesoenorchis Eoioactis palustris 2 >1 Hooiland Bi]leveld 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata 2 >1 een plek bii Laqehaarsediik 

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes :; kasteel Haarzuilens 
Dactylorhiza majalis ss 

Rietorchis praeterrnissa 2 Hooiland Biileveld 

Aardaker Lathvrus tuberosus 1 Joostenln, sooordiik Blileveld en Kortjakse pad 

Brede wespenorchis Eoioactis helleborine 1 plek in parkbos-zuid en spoorbaan bii Bijleveld 

Zwanebloem Butomus umbellatus 1 Aloemeen in oolder Haarriin W, N en NO. 

Gewone dotterbloem Caltha palustris 1 Versoreid in oolder Haarriin 

Aorimonie 11.orimonia eupatoria >1 Hoolland Biileveld en Joostenlaan 

Gladde vrouwenmantel 11.lchemilla glabra )I een plek parkbos centraal zuid 

Kamoras Cvnosurus cristatus >1 Hooiland Biileveld en perceel aan Riindiik 

Bosaardbei Fraoaria vesca )I Zuideliik en oosteliik deel oarkbos 

Geelhartie Linum catharticum >1 Hooiland Bijleveld 

Grote keverorchis Listera ovata )I een plekje westkant parkbos zuid 

Spits fonteinkruid Potamoqeton acutifolius )I sloot ten zuiden eendenkooi 

Wateraardbei Potentilla oalustris >1 sooorsloot laaonieuwkooo - kortjakseoad 

Krabbescheer Stratiotes aloides >1 een plek bi] Lagehaarsedijk 

Brede waterpest Elodea canadensis >1 Diverse plekken in polder Haarrijn W, N en NO 

Goudhaver rrrisetum flavescens )I Hooiland Biileveld, Joostenlaan en parkbos N 

Veldoerst Hordeum secalinum )I ~Dolder haarriin NO. 

Het botanische kroonjuweel van het gebied is het vochtige hooiland van 

Staatsbosbeheer aan de Bijleveld. Hier groeien massaal allerlei soorten die 

kenmerkend zijn voor jonge duinvalleien. De bermen van de Joostenlaan 

herbergen veel soorten van kruidenrijke hooilanden en zijn daarnaast rijk aan 

paddestoelen. Veel bijzondere soorten groeien in het parkbos. Tenslotte is de 

polder Haarrijn van belang voor water- en oeverplanten die in meer en mindere 

mate aanwezig zijn. Omdat het op kaart weergeven van al deze soorten nogal 

lastig is en veruit de meeste groeiplaatsen niet door het plan worden bedreigd, 

is geen kaartje van de flora gemaakt. 
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2.2.2.6 WEEKDIEREN 

Er is gezocht naar de Platte schijfhoren (Anisus vorticulus). Dit waterslakje is 

zeer gevoelig voor vervuiling en is in Nederland en heel Europa 

achteruitgegaan. De soort is daarom opgenomen in bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn . Bij het vaststellen van de soortenlijsten voor de Flora- en 

faunawet is het slakje aan de aandacht ontsnapt en 

per abuis niet in de lijsten opgenomen . Dit wordt 

binnenkort hersteld en de Platte schijfhoren is dan 

officieel streng beschermd, zoals alle andere 

soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 

Volgens de Atlas van Nederlandse 

zoetwatermollusken, (Gittenberger et al., 1 998) is 

de Platte schijfhoren niet in de omgeving van 

Haarzuilens waargenomen, maar wel in de polders 

bij Harmelen. 

Van 4 locaties is een zak met waterplanten 

meegenomen en uitgezocht. Van locatie 5 zijn een 

aantal slakken verzameld, Zie Figuur 6. De 

resultaten zijn in Tabel 4 weergegeven. 

Tabet 4 Waterslakken 

Nederlandse naam 1 2 3 4 5 
Draaikolkschijfhoren 32 7 36 19 8 

Gewone schijfhoren 40 11 1102 80 

\ 

Gekielde schijfhoren 2 11 

Witte schijfhoren 3 

7 3 Figuur 6. Monsterp/ekken 
waterslakken. 

Riempje 3 14 18 1 

Bron blaashoren 14 36 3 87 

Grote diepslak 17 7 1 

Kleine diepslak 1 

Posthoornslak 29 11 

Gew. poelslak 1 2 4 1 

IOvale poelslak 1 4 

lmoeraspoelslak 3 1 1 
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De gevonden soorten zijn bewoners 

van schoon en plantenrijk water, 

maar zijn niet erg kritisch ten 

aanzien van de waterkwaliteit. De 

Gekielde schijfhoren is nog de 

beste indicator en deze is weinig 

aangetroffen. De Platte schijfhoren 

is dus niet aangetroffen en 

waarschijnlijk ook niet te 

verwachten. 

2.2.2.7 //\ISEc:TE/11 

Een klein aantal insecten is 

~4"+;.~;M...~~~~~~~~H!o~~~~~~}~~~ 

beschermd. Deze zijn (zeer) Figuur 7. De vee/ aangetroffen 

zeldzaam en huizen in specifieke Draaiko!kschijfhoren /ijkt veel op de Platte 
schijfhoren. 

biotopen. In het plangebied komen 

deze niet voor. 

Vermeldenswaardig is wel dat door de provincie in 1994 populaties van de 

Smaragdlibel en de Vroege glazenmaker zijn gevonden in de waterpartijen van 

het parkbos. Dit zijn minder algemene soorten die relatief hoge eisen aan hun 

biotoop stellen. Verder is tijdens de schepnetinventarisatie de Pikzwarte 

waterkever veel aangetroffen. Deze liefhebber van schoon en plantenrijk water 

geeft aan dat het met de sloten in het gebied goed gesteld is. 
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2.2.3 DE VERANDERINGEN 

Plannen 

De uitvoering van het landinrich

tingsplan heeft grote effecten op 

het karakter van het gebied. Zie 

Figuur 8. Grote oppervlakten 

agrarisch grasland zullen worden . ,, 

omgevormd tot enerzijds 

bloemrijke graslanden 

(mosterdgeel) met verspreide 

bosjes en anderzijds tot bos en 

struweel met 

ligweiden 

gebandeerd). Deze gebieden 

;." ~ 

t• 
worden verder ontsloten en . '" 

ingericht ten behoeve van de 

recreatie met fiets- en 

wandelpaden. In de polder ten 

zuiden van Laagnieuw-koop en ten 

zuiden van het berkenbos in het 

noordoosten, zullen de waterlopen 
~''" worden verbeterd (blauwe lijnen). ' ·' 

Het is de auteur echter niet Figuur 8. Het /andinrichtingsplan. 

duidelijk wat daarmee wordt 

bedoeld. Ten westen en ten oosten van het golfterrein zijn met een * 
zoeklocaties voor uitbreiding van de golfbaan aangeven. 

In het stedenbouwkundig Programma van Eisen Hamlaan, worden/zijn (?) voor 

het gebied tussen de Parkweg en de spoorlijn een manege, een begraafplaats 

en een weg opgenomen. In het landinrichtingsplan is hier ook een nieuwe 

waterloop aangegeven. 
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3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

3.1 EFFECTEN OP BESCHERMDE SOORTEN 

De Bittervoorn en Kleine modderkruiper komen algemeen in het gebied voor. 

Zij zijn afhankelijk van een samenhangend stelsel van waterlopen en sloten van 

diverse afmetingen, een goede waterkwaliteit en plantengroei zowel onder 

water als in de oeverzone. De Bittervoorn is bovendien sterk afhankelijk van 

het voorkomen van grote zoetwatermossels. Het leefgebied van beide soorten 

verdwijnen wanneer waterlopen worden gedempt en tijdelijk verstoord 

wanneer waterlopen worden verbeterd of wanneer anderszins in het natte 

profiel wordt ingegrepen. Daarnaast zal leefgebied verdwijnen of verslechteren 

wanneer bos wordt aangeplant, ook al blijven de wateren ongemoeid. Door 

schaduw en bladval verdwijnen namelijk de water- en oevervegetatie en wordt 

een sloot ongeschikt voor vissen . Dit punt doet zich voor in de polder ten 

westen van de Rijndijk, welke tot aan de dwarswetering wordt beplant. Hier 

leven Bittervoorn en zeer waarschijnlijk ook de Kleine modderkruiper. Oak in 

het gebied tussen Parkweg en de spoorlijn wordt veel bos aangeplant. In dit 

gebied zijn Bittervoorn en Kleine modderkruiper vrijwel zeker aanwezig . In 

gebieden waar hooiland is voorzien zijn, heeft de toekomstige inrichting geen 

negatief effect, maar kunnen bij de inrichting wel sloten verstoord warden. 

Omdat beide soorten in het gebied algemeen voorkomen brengen de 

landschappelijke veranderingen de gunstige staat van instandhouding niet in 

gevaar. 

De leefgebieden van de amfibieen worden tijdens inrichtingswerkzaamheden 

verstoord. Vooral bij het verbeteren van waterlopen. Oak voor hen geldt dat 

door bosaanpiant sioten ongesch1kt worden voor de voortplanting. Meer bos 

en exten sieve graslanden betekenen voor de meeste soorten een verbetering 

van de kwaliteit en vergroting van het leefgebied. De groene kikkers prefereren 

een open landschap en voor hen zal de oppervlakte geschikt biotoop afnemen. 

Wanneer de Kamsalamander nog in het gebied aanwezig is, komt deze 

waarschijnlijk niet buiten het parkbos voor. De hoek tussen Rijndijk en 

golfterrein, waar een uitbreiding van de golfbaan is voorzien, ligt vlakbij de 

oude vindplaatsen en zou dus onderdeel van het leefgebied kunnen zijn . Nader 

onderzoek dient hier uitsluitsel over te verschaffen. 

Wanneer ingrepen in het broedseizoen zouden worden uitgevoerd zou dat een 

ernstige verstoring betekenen van ter plaatse broedende vogels. Buiten het 

broedseizoen is deze verstoring veel kleiner of afwezig. Aangezien bomen juist 

in het najaar of winter dienen te warden geplant, zal dat geen problemen 

opleveren. De voorbereiding van de aanplant kan in augustus beginnen. Voor 
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weidevogels neemt het oppervlak geschikt broedgebied af. Voor soorten van 

bos, struweel en ruigten wordt het gebied beter. Aangezien geen oude bomen 

worden verwijderd, zijn voor spechten en uilen geen effecten te verwachten. 

De aanwezige grondgebonden zoogdieren en hun verblijfplaatsen zullen bij 

inrichtingswerkzaamheden worden verstoord. Dit geldt vooral voor de soorten 

van het grasland zoals de Haas en de Veldmuis. Veel soorten verblijven vooral 

in beplantingen en hieraan vinden nauwelijks ingrepen plaats . Voor de 

graslandsoorten gaat het areaal achteruit, maar de kwaliteit blijft minimaal 

gehandhaafd door het extensieve hooiland- beheer. Voor de soorten van 

opgaande beplanting en ruigten neemt het geschikt areaal toe. 

Voor de meeste bijzondere planten heeft de landinrichting geen (blijvend) 

negatief effect. De belangrijkste gebieden, hooiland Bijleveld en bermen 

Joostenlaan, blijven ongemoeid. Voor de vegetatie van de Joostenlaan zou het 

bijvoorbeeld funest zijn wanneer de omgeving zou worden beplant en de 

bermen permanent in de schaduw zouden komen te liggen. De omgeving blijft 

echter open. Het omvormen van weide naar bos gaat ten koste van planten van 

grasland, oevers en sloten. In de gebieden waar dit is gepland , zijn deze 

soorten echter niet of nauwelijks aanwezig. Van de vier soorten van tabel 2 van 

de AMvB, zijn de Moeraswespenorchis en de Rietorchis beperkt tot het 

hooiland aan de Bijleveld en groeit Steenbreekvaren op de muren van het 

kasteel die blijven staan. Alleen het Waterdrieblad langs de Lagehaarsedijk 

wordt bedreigd door de aanplant van bas. Van de licht beschermde soorten 

(tabel l AMvB) groeien Aardaker en Brede wespenorchis op plaatsen waar niet 

of weinig wordt ingegrepen. De Zwanebloem komt veel voor in de te beplanten 

polder ten westen van de Rijndijk en zal daar sterk achteruitgaan. Ook zal de 

Zwanebloem schade kunnen ondervinden van het verbeteren van sloten ten 

zuiden van het berkenbos. De Gewone dotterbloem staat op dezelfde plek als 

Waterdrieblad aan de Lagehaarsedijk en kan hinder ondervinden van 

bosaanplant. Ten zuiden van het berkenbos liggen enkele groeiplaatsen die bij 

het verbeteren van de waterlopen verloren zouden kunnen gaan. 

Voor waterslakken geldt ook dat verbossing van de omgeving leidt tot 

achteruitgang of totale ongeschiktheid van de biotoop. In het gebied zijn 

echter geen beschermde of bedreigde soorten te verwachten. 

3.2 WETTELUKE VERPLICHTINGEN 

In de vorige paragraaf zijn de effecten op alle beschermde en bedreigde 

soorten besproken. Omdat in geval van ruimtelijke ontwikkelingen het 

verstoren van de licht beschermde soorten is vrijgesteld van de Flora en 

faunawet, gelden de wettelijke verplichtingen alleen voor de zwaarder 

beschermde soorten van tabel 2 en 3 van de AMvB. Dat zijn de Bittervoorn en 
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Kamsalrimander van tabe! 3 en de K!eine modderkruiper en hct Waterdrieblad 

van tabel 2 van de AMvB. Het lijkt er trouwens op dat het Waterdrieblad een 

tuinplant betreft. In dat geval zijn de plant en de groeiplaats niet beschermd. 

Voor de andere strenger beschermde soorten (Moeraswespenorchis en 

Rietorchis) worden geen effecten verwacht. 

Voor het verstoren van de verblijfplaatsen van de Bittervoorn en 

Kamsalamander is in geval van ruimtelijke ontwikkeling een ontheffing 

noodzakelijk. Voor het verstoren van verblijfplaatsen van de Kleine 

modderkruiper en het Waterdrieblad moet ook een ontheffing warden 

aangevraagd, tenzij gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. In 

de vorige paragraaf is aangegeven welke activiteiten een verstoring van de 

verblijfplaats betekenen: namelijk aanplant van bos aan de zonzijde van het 

water, en ingrepen aan het natte profiel zoals dempen en verbetering. Of bij 

het uitbreiden van de golfbaan verblijfplaatsen van de Kamsalamander worden 

verstoord is op dit moment onduidelijk. 

Voor de andere licht beschermde amfibieen en zoogdieren is het verstoren van 

verblijfplaatsen niet verboden is. De zorgplicht van artikel 2 is wel van 

toepassing. Dat betekent dat de schade zo klein mogelijk gehouden moet 

worden door werkzaamheden na de voortplantingstijd en voor de winterrust 

uit te voeren, ofwel na augustus en voor november. 

Vogels vallen onder het regime van tabel 2 van de AMvB: de 'overige soorten'. 

Het is gebruikelijk dat verstorende ingrepen buiten het broedseizoen, dus niet 

tussen 1 5 maart en 1 5 juli, worden uitgevoerd. In dat geval is geen ontheffing 

vereist. 

3.3 AA.NBEVELINGEN 

• lngrepen aan percelen in de periode augustus - december uitvoeren. 

• Houdt bij het beplantingsplan nadrukkelijk rekening met het water. Houd 

water zoveel mogelijk in het licht! Dit geldt vooral voor de hoofdwaterlopen 

zoals de Bijleveld en de dwarswetering in de westelijke polder, en de sloten 

die hiermee in verbinding staan. 

• Leg op open plekken tussen de bosschages, poelen aan voor amfibieen en 

libellen. 

• lngrepen aan water in de periode september - november uitvoeren. Deze 

periode valt na de meest kwetsbare tijd voor jonge amfibieen en vissen en 

voordat de kou invalt. Bij lage watertemperaturen zijn deze koudbloedige 

d!eren te traag om te kunnen v!uchten. 
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• Het onderhoud van de watergangen waar Bittervoorn en Kleine 

modderkruiper voorkomen, dient volgens de gedragscode van de Unie van 

Waterschappen uitgevoerd te warden. Tot op dit moment wordt het 

slootonderhoud op illegale wijze uitgevoerd. Bij diverse wateren met 

Bittervoorn zijn de lege schelpen van zoetwatermosselen tussen het 

slootvuil op de kant aangetroffen. Deze dieren moeten echter in het water 

word en 

teruggezet. 

Aanbevolen wordt 

om de beheerders 

in dit gebied te 

informeren over de 

ecologische en 

juridische 

aspecten van het 

waterbeheer. 

Wellicht is het 

mogelijk om 

beheervoorschrifte 

n in het 

bestemmingsplan 

op te nemen. 

Figuur 9. Zwanemossel op de kant gezet bij het schonen 
van de s/oot bij het berkenbos waar Bittervoorn voorkomt. 
Dit is in feite i/legaal, de Flora en faunawet verp/icht deze 
mosselen terug te zetten. 
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1 lnleiding 

1.1 Aanleiding 

L2 

blad 3 van 30 

In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens 

Haarzuilens en omgeving her in te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 I 
aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als een 

van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld 

op effecten . Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens 

verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006). 
De herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch vastgelegd in het 

bestemmingsplan Haarzuilens. 

Een van de onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens is uitbreiding van Golfclub 

De Haar. Het voornemen is de bestaande golfbaan gedeeltelijk her in te richten met 

nieuwe holes, een nieuwe clubhuis en parkeergelegenheid. Daarbij is Golfbaan De Haar 

voornemens op uitbreidingsgebieden ten noordoosten, zuidoosten en westen van de 

huidige golfbaan een nieuwe driving range en vier holes aan te leggen. 

De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan is m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het 

Besluit m.e.r. omdat het meer dan 10 ha. gelegen in gevoelig gebied betreft. Het 

uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvederegebied Nieuwkoop en 

Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht, de bestaande golfbaan is gevoelig 

gebied vanwege de status als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Rijksmonument, 

Belvederegebied en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. 

Bevoegd gezag, de gemeente Utrecht, heeft besloten dat een m.e.r. procedure moet 

worden doorlopen. Momenteel wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld. 

FHC: Pn nPP tPn7ii-tno.tc -· ·- -·· ··--,. --··-·1 ·--·-

De bestaande golfbaan heeft de status van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is in 

het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. De groene contour bevat 

bestemmingen en regels die zijn gericht op de bescherming van aanwezige wezenlijke 

kenmerken en waarden (Provinciale Ruimtelijke Verordening, 2009). Nieuwe projecten 

binnen de EHS zijn niet toegestaan indlen deze de wezenlijke kenmerken ofwaarden van 

het gebied significant aantasten, tenzij er geen reele alternatieven zijn en er sprake is van 

redenen van groot openbaar belang. Dit wordt het zogenaamde "Nee, tenzij-regime" 

genoemd. 

In het kader van een zorgvuldige nee, tenzij-afweging wordt de uitbreiding van de 

bestaande golfbaan als nieuw project beschouwd. Het kappen van bomen en struiken, 

aanleg van een groter aantal holes en de bouw/verplaatsing van bebouwing met 

ontsluitingswegen zal leiden tot een aantasting van het gebied. Daar tegenover staat het 

realiseren van nieuwe natuur (o.a. aanleg boombeplantingen met zoom-/mantelvegetatie, 

natuurvriendelijk oevers, waterpartijen en bloemrijk graslanden) op de huidige golfbaan 

en in twee uitbreidingsgebieden. Kortom, er zal sprake zijn van een aantasting, maar ook 

van nieuwe natuur en optimalisatie van aanwezige natuurwaarden. Om te kunnen bepalen 
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of de uitbreiding van de golfbaan, met zowel verlies al$ winst voor de natuur, de 

wezenlijke kenmerken en wa~rden van het gebied al dan niet significant zal aantasten en 
een nee, tenzlj afweging nodig is, wordt een Nee, tenzij-toets door\open. In de 

voorliggende rapportage is deze toets uitgewerkt. 

De Nee, tenzij-toets wordt als bijlage opgenomen in het MER. De rap-portage is een 

zelfstandig \eesbaar document. In toets wordt wel verwezen naar teksten, a,chtergrond 
informatie over de uitbreiding en diverse natuuronderzoeken uit het MER. 
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2 De voorgenomen activiteit 

2.1 lnleiding 

Golfbaan De Haar is voornemens om de huidige golfbaan uit te breiden van 9 naar 18 

holes. De uitbreiding gebeurt deels in het Zuiderpark, en deels in uitbreidingslocaiies aan 
de west- en oostzijde van het park (zie Figuur 2.1). In het MER, hoofdstuk 5, wordt 

uitgebreid ingegaan op de voorgenomen activiteit. In deze Nee, tenzij toets wordt 

volstaan met de in paragraaf 2.2 genoemde onderdelen van de voorgenomen activiteit. 

In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de oppervlakte 
verandering door de uitbreiding, o.a. op basis van 
een 'Plussen en Minnen kaart' (zie Figuur 2.2). 

Figuur 2.1: Huidige en Uitbreiding van Golfbaan De Haar (bron: Uitbreidingsplan Golfbaan de Haar, 
maart 2010). 

blad 5 van 30 
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Voorgenomen uitbreiding 

De voorgenomen uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar bestaat uit de vol

gende onderdelen: 
• Gedeeltelijke herinrichting van de bestaande golfbaan zodat hier niet 9 maar 14 

holes gerealiseerd kunnen worden; 
• Realisatie van een nieuwe driving range met overdekte afslagplaatsen op extra grond 

ten noordoosten van de huidige golfbaan; 
Realisatie van 2 holes op extra grond ten oosten van de huidige golfbaan; 
Realisatie van 2 holes op extra grond ten zuidwesten van de huidige golfbaan; 

• Realisatie van een nieuw clubhuis centraal op de golfbaan ; 
• Realisatie van een nieuwe greenkeepersloods nabij de Haarlaan/Parkweg 
• Realisatie van nieuwe parkeergelegenheid, deels nabij het clubhuis, deels op extra 

grond ten zuidoosten van de huidige golfbaan; 
• Realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg over de golfbaan; 
• Realisatie van een openbaar toegankelijk wandelpad; 
• Realisatie van waterberging in de uitbreiding aan de westzijde; 
• Streven naar herstel van het oorspronkelijk parkontwerp van Copijn . 
De bestaande golfbaan ligt op circa 58 ha grond in eigendom van Natuurmonumenten. 
Het uitbreidingsgebied omvat ongeveer 17 ha. verdeeld over drie deelgebieden: circa 3 ha 

ten noordoosten, circa 8 ha. ten zuidoosten en circa 6 ha. ten westen van de golfbaan. 

2.3 Oppervlakte verandering 

Huidige en toekomstige oppervlakten golfbaan 
In de onderstaande tabel (Tabet 2.1) zijn de oppervlakten opgenomen van de huidige en 

toekomstige golfbaan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het oppervlak 

golfbaanonderdelen en de biotopen/natuur op de golfbaan (zie ook Bijlage 1 en 2). Ook is 
weergegeven of deze zijn gelegen in of buiten de EHS. Onder de golfbaanonderdelen 

vallen, de greens, tees, bunkers, fairways, semi-rough, carry etc. Dit zijn de witte 

gebieden op de kaarten in Bijlage 1 en 2. Deze witte gebieden zijn aan te merken als 

'specifiek voor de golfsport' en bevatten weinig tot geen natuurwaarden. Een rough met 

een extensief (maai)beheer heeft overigens wel potenties voor diverse natuurwaarden 
(o.a. insecten, vaatplanten en kleine zoogdieren). 

Tabet 2.1: Oppervlakten van de huidige en toekomstige golfbaan in en buiten de EHS. 
Huidige golfbaan oppervlakte Toekomstige golfbaan oppervlakte 

(ha} (ha) 
In de EHS: In de EHS: 

oppervlakte golfbaan onderdelen 22,85 oppervlakte golfbaan onderdelen 26,20 

oppervlakte biotopen/natuur 33,66 oppervlakte biotopen/natuur 30,30 

Totaal opp. huidige golfbaan 56,50 ha Totaal opp. toekomstige golfbaan 56,50 ha 
Buiten de EHS: Buiten de EHS: 

n.v.t. oppervlakte golfbaan onderdelen 11,59 

oppervlakte biotopen 6,42 

Totaal opp. huidige golfbaan 56,50 ha Totaal opp. toekomstige golfbaan 74,24 ha 

In de Nee, tenzij -toets wordt in eerste instantie gekeken naar de uitbreiding in de EHS, 
aangezien de uitbreiding, die kan leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke 

kenmerken of waarden, zich hi er voordoet. Echter, doordat de uitbreidingen (drie 

gebieden) direct gelegen zijn naast de bestaande EHS kunnen de nieuwe biotopen 
(natuur) een waardevolle aanwinst zijn op de toekomstige situatie. In de toetsing/analyse 

blad 6 van 30 
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(hoofdstuk 4) wordt gekeken naar het effect van de uitbreiding op de oppervlakte 

biotopen/natuur binnen en buiten de EHS en de veranderingen die dit met zich 

meebrengt. In Figuur 2.2 zijn voor de uitbreiding golfbaan De Haar de 'plussen' (groen) en 

'minnen' (rood) weergegeven. Hierbij zijn zowel de EHS als de uitbreidingsgebieden 

meegenomen. Hiervoor is gekozen omdat de uitbreidingsgebieden ecologisch onderdeel 

gaat uitmaken van de robuuste eenheid De Haar. Voor de uitleg 'plussen', 'minnen' en 

toes lag wordt verwezen naar § 4.5. 

0 

0 

Minnen 
GOLFBAAN "DE HAAR" 

2. Vervan baar binnen 25 tot 100 Jaar 0,3 
0,9 

UITBREIDJNG NAAR 16 HOLES 
UrraREIOINGSf'LAN 

3. Moeili"k, niet vervan bare natuurkwaliteiten f113U-61 ~10-2!110 

Figuur 2.2: Plussen en Minnen kaart met Toeslag uitbreiding golfbaan De Haar. 
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3 Beoordelingskader Nee, tenzij-toets 

De ontwikkelingen op golfbaan De Haar kunnen mogelijk leiden tot significante 

aantasting van de EHS. Significante aantasting is een aantasting van de wezenlijke 

waarden en kernmerken. Wezenlijke waarden en kenmerken moeten zoveel mogelijk 

worden ontzien. Door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Utrecht zijn vier 

hoofdaspecten aangewezen (december, 2007) die bepalen welke waarden en kenmerken 

binnen de EHS als wezenlijk moeten waarden aangemerkt: 

1. De aanwezigheid van zones met bijzondere kwaliteit; 
2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS; 

3. De aanwezigheid van bijzondere soorten; 

4. De aanwezigheid van essentiele verbindingen . 

Als de EHS op een van de hoofdaspecten wordt aangetast, dan is Sprake van significante 

aantasting van de EHS en kan de ingreep niet plaatsvinden zoals beoogd, tenzij er geen 

reele alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang (nee-tenzij 

regime) . Om te toetsen of bij de uitbreiding van golfbaan De Haar al of niet een 

significante aantasting plaatsvindt, is gebruik gemaakt van het Schema "Criteria en 

hulpmiddelen voor toetsing significantie aantasting van wezenlijke waarden en 

kenmerken" (bron: Provincie Utrecht, 2008) (zie Bijlage 3). 

Tobe/ 3.1: Hoofdaspecten en toetsaspecten significantie uit het schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing 
signi{icantie aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie Utrecht, 2008). 

Hoofdaspecten Toetsaspecten significantie 
1. Zones met bijzondere Actuele waarden Provinciale natuurwaardering Aantasten van gebieden met 

ecologische kwaliteit de natuurwaarden 

"uitstekend" en "goed" 

Oude boskernen Aantasting van oude 

boskernen van de categorie 
"zeer waardevol" en "bijzonder 

VVddl Jevui" 

Potentiele waarden Aantasting Natuurdoelen en Abiotische omstandigheden 

2. Aaneengeslotenheid en Opsplitsing en Verkleining Tegengaan van versnippering 

robuustheid van een gebied 

3. Bijzondere soorten Flora- en faunawet (FF-wet) Negatieve gevolgen voor 

beschermde soorten uit Ta be I 

2 en 3 Hora- en faunawet 

Bedreigde soorten Rode en Negatieve gevolgen voor 

Oranje lijsten bedreigde soorten uit de 

categorie "bedreigd, "ernstig 

bedreigd" of "op punt van 

verdwijnen" 

4. Essentiele verbindingen Ecologische verbindingen Verbinding wordt "ernstig 
h,::lilommorr4 11 on l,-::1M niot mnnr 
--~-.,.,,, ..... , .... '-'11 l"'Ull 111\..L 111\.. \;. I 

gerealiseerd worden 

Foerageer- en migratieroutes Verbinding wordt "ernstig 

belemmerd" en kan niet meer 

gerealiseerd worden 
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Het schema is van toepassing op alle fllncties iii of nabij de EHS, inclusief ecologische 
verbindingszones (Provincie Utrecht, 2008). Het schema bestaat uit de bovenstaande 
hoofdaspecten, uitgewerkt in gedetailleerde beoordelingscriteria per (toetsings)aspect. In 
hoofdstuk vier word en de vier hoofdaspecten getoetst aan de voorgenomen activiteit. 
Deze toetsingvindt plaats aan de hand van de geformuleerde (toets)aspecten 
significantie, zoals weergegeven in Tabel 3.1 {zie Bi)lage 3 voor toelichting). 

Aangezien deze Nee, tenzij-toetsing onderdeel uitmaakt van het MER en er een grote 
overlap bestaat met het milieuaspect Natuur wordt, waar mogelijk, volstaan met een 
verwijzing naar relevante hoofdstukken/paragrafen en bladzijden in de MER-tekst. 
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4 Nee, tenzij-toets 

4.1 Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 
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I Actuele waarden 

Provinciale natuurwaardering 

In Figuur 4.1 is een kaart van het landgoed de Haar weergegeven, zoals weergegeven op 

de provinciale website "Buiten in beeld". Op basis van met name floragegevens 

(florabestand 1994-2004) is een natuurwaardering 'berekend'. De natuurwaardering van 
het plangebied wordt gedefinieerd als de mate van voorkomen van karakteristieke 

soorten, uitgedrukt in een schaal van "uitstekend - goed - redelijk - matig". Toetsaspect 

voor significantiebeoordeling zijn gebieden met de natuurwaarden "uitstekend" en 
"goed". Uit onderstaande Figuur 4.1 blijkt dat met name het leefgebied bossen (vochtig 

voedselrijk bos) met de kwaliteit "uitstekend" en "goed" aanwezig zijn op de golfbaan. 

Het betreft hi er voornamelijk de bossen aan de westzijde en in de noordoosthoek van het 

plangebied. Een aantasting van deze bossen kan leiden tot een beoordeling 'significant 

negatief' effect. 

( 
) 

Utr 

HaarzuHens 

Le enda 

NATUUR/BIOTOPEN 

kwaliteit leefgebied 

_/.. ;iF .A 

,,.,~~-

••• akkari;; 
•••• BoUltA 

•••• QJ'Ull!A~ 

•••• heide en ?:•Ad 

•••• moero111ss"1n 

•••• ..,.,en 
f4l, . - --- - - 1111 _ ______ _ 

I 
Figuur 4.1: Kaart van landgoed de Haar met provinciale natuurwaardering (bron: "Buiten 
in Beeld'?. 
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Hierbij dient te worden opgemerkt dat Schenkeveld (2010) concludeert dat op grond van 

de recente inventarisatiegegevens de provinciale natuurwaardering geen stand houdt (zie 
Bijlage 4). Met name het bosgebied aan de westzijde van de golfbaan zou minder 

waardevol zijn dan is voorgesteld . In de huidige provinciale natuurwaardering is deze 

beoordeeld als "uitstekend - goed". De bosgebieden in het midden- en oostelijke deel 

daarentegen worden door Schenkeveld juist als waardevoller aangemerkt. In de huidige 

natuurwaardering hebben deze bossen een "redelijk - matig" waardering. 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusie heeft de provincie Utrecht gevraagd om de 

bosopstanden in het Zuiderpark botanisch te (her)waarderen, gebruikmakend van 
dezelfde methode (provincie Utrecht) als is gebruikt voor de eerste waardering, maar dan 

met actuelere gegevens (zie Box 1). Hierbij is gebruik gemaakt van de floristische 

inventarisatie uit 2005 en de recente floragegevens uit 2009 (Schenkeveld 2009). Het 

resultaat is de onderstaande Figuur 4.2 . 

• , matig 
111111 redelijk 

- goed 
- uitstekend 

,~ .. .thlil l.Aa..., .. 1< ..... •HLU1t:UP1f 
OI '°• V M:'-IU .... •w.>l,:a.,UC:lcr"'li 

GOLFBAAN uoE HAAR" 
NATIJURWAARDEN 

Figuur 4.2: Botanische natuurkwaliteit houtopstanden 'De Haar' op basis van de 
'provinciale methode'. Gebruikt zijn de floristische inventarisaties 2005 en 2009 (bron: 
Schenkeveld, 2010). 
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Figuur 4.2 toont de verspreiding van de botanische natuurwaarden volgens de provinciale 

methode. Het parkbos tussen hole 4 en 6 heeft de hoogste natuurwaarde. De laagst 

gewaardeerde opstanden betreffen geTsoleerde bosjes op de golfbaan en de grensstrook 

in het noordoosten van het plangebied. 

De verspreiding van de natuurwaarden (schaal "uitstekend - goed - redelijk - matig") wijkt 

nogal afvan het kaartbeeld uit Figuur 4.1 (website 'Buiten in Beeld'). Schenkeveld 

(201 Oa) geeft aan dat dit waarschijnlijk te ma ken heeft met de grofkorreligheid van de 

voor de website gebruikte verspreidingsgegevens. Verd er geeft Schenkeveld aan dai ook 

de schaal waarop beoordeeld wordt van invloed is op de classificatie. lmmers hoe hoger 

de beoordeelde eenheid, hoe hoger de score kan zijn, en dus ogenschijnlijk waardevoller. 

Zo zou het zuidelijke deel van het Zuiderpark als geheel een 128 scoren, dat is ver boven 

de maxima le score van 80 (zie Box 1). Voor een juiste vergelijking moet word en uitgegaan 

van vergelijkbare grootte van eenheden. 

Daarnaast wordt opgemerkt dater geen relatie lijkt te bestaan met de vegetatiestructuur 

zoals beschreven in 2009 (Schenkeveld, 2010). Veel NWK-soorten (kenmerkende soorten 

voor een bepaald biotoop) hebben optimale standplaatsen in enigszins gestoorde 

bosranden en mijden dicht bos. Anderzijds kan een open bos in combinatie met 

achtergelaten organisch materiaal (o.a. maaisel) leiden tot dominantie van ruigte soorten 

en de verdringing van meer bijzondere (kenmerkende) soorten. 

Box 1: Methode provinciale natuurwaardering 
De toedeling van de botanische natuurkwaliteit zoals door de provincie Utrecht gehanteerd is 
gebaseerd op de talrijkheid van de karakteristieke plantensoorten (in feite de 'ideale' lijst) voor de 

betreffende biotoop. De natuurkwaliteit van een biotoop wordt bepaald op grond van de mate van 
overeenstemming met deze soortengroep in combinatie met de talrijkheid van de aanwezige 

soorten uit de kenmerkende soortengroep voor dat biotoop en hun natuurwaardengetal NWK (een 
maat waarin o.a. de zeldzaamheid verwerkt is). Deze natuurkwaliteit wordt uitgedrukt in vier 

klassen: 'uitstekend', 'goed', 'redelijk' of'matig'. Hierbij wordt een leefgebieden-/biotopenschema 
gehanteerd. Het schema bestaat uit zes leefgebieden en 21 biotopen. Deze natuurkwaliteit wordt op 
provinciaal en regionaal niveau weergegeven op de website 'Buiten in Beeld' (interactieve kaart) . In 
het parkbos De Haar komt alleen de biotoop "vochtig voedselrijk bos" voor. 

Voor de talrijkheid geldt de volgende abundantieschaal: 
1. soort komt slecht een enkele maal voor 
2. soort komt weinig, verspreid, soms lokaal wat frequenter, voor. 

3. soort komt over een groot deel van het perceel frequent voor en is soms globaal aspect bepalend. 
4. soort komt zeer veel voor, of is aspect bepalend. 

De procedure is dat van een terreindeel een soortenlijst met abundantie opgesteld wordt. Per soort 
wordt hct natuur;;aardengetal vermenigvuldigd met de abundantie en deze getalien worden 
gesommeerd tot een getal voor dat vlak. Door de hele range van scores voor dat biotoop voor de 

provincie Utrecht te bekijken en te bepalen hoe ver de hoogste scores afliggen van de meest ideale 
soortensamenstelling voor dit biotoop, zijn drempels bepaald voor de verschillende 
kwaliteitsklassen. Voor de biotoop "vochtig voedselrijk bos" gelden voor vlakvormige elementen de 

volgende drempels: De top van de maatlat is 80. Uitstekend = > 48 = uitstekend. Goed = 49<>20. 

Redelijk = 21<>8. Matig = < 9 

Er valt veel te zeggen over de gekozen (provinciale) methode om de bosopstanden op de 
golfbaan botanisch te (her)waarderen op basis van recente floragegevens. Feit is dat uit 

de (her)waardering blijkt dat sommige delen waardevoller en andere delen minder 

waardevol zijn dan aangenomen. Uit het onderzoek van Schenkeveld (2010a) blijkt dat de 

botanisch natuurkwaliteiten van het Zuiderpark waardevoller zijn dan gepresenteerd op 
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de "Buiten in Beeld"-kaart. In het kader van de Nee, tenzij-toetsing valt hieruit te 

concluderen dat, op basis van de provinciale toetsingscriteria, bossen met natuurwaarden 

"uitstekend" en "goed" worden aangetast. Een dergelijk aantasting krijgt een beoordeling 

'significant negatief'. 

Hoewel de kap van bosopstanden in het Zuiderpark op basis van de provinciale 

beoordeling significant te noemen is, zijn uit de onderzoeken van Schenkeveld en deze 
toetsing (ecologisch) inhoudelijke argumenten te halen die deze beoordeling minder 

zwaar aanzetten. 

J Oude boskernen 

Oude boskernen zijn actuele groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken welke 
afstammelingen zijn van oorspronkelijke inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht 

Nederland heeft bereikt. De provincie heeft voor de Heuvelrug de oude boskernen op 
grond van oude kaarten en veldonderzoek in beeld gebracht. De boskernen zijn in drie 

waardeklassen ingedeeld. Toetsaspect voor significantie is de aantasting van oude 

boskernen van de categorie "zeer waardevol" en "bijzonder waardevol". 

Daarnaast is nagegaan of in het verleden bossen aanwezig waren in het plangebied. 

Hierbij is niet alleen de leeftijd van de bomen relevant, maar ook de 'leeftijd' van de 
bosbodem. lndien op een locatie meer dan 100 jaar bos aanwezig is dan is deze aan te 

merken als "zeer en bijzonder waardevol". Op basis van de Historische Atlassen 

Nederland en Utrecht (circa 1850 - 1900) is nagegaan of bossen aanwezig waren in het 

plangebied. De grond waarop de golfbaan is gelegen bestond begin 20• eeuw nog uit 

landbouwgebied. Oude boskernen en bosbodem komen niet voor in het plangebied 

golfbaan De Haar en zijn dus niet relevant voor de toetsing. 

J Potentiele waarden 

J Natuurdoelen en Abiotische omstandigheden 

Om meer eenduidigheid te verkrijgen in de natuurdoelstelling van rijk, provincie en 
terreinbeheerders, is een stelsel van natuurdoeltypen ontwikkeld (Bal et al., 2001). Door 

de provincies zijn deze landelijke Natuurdoeltypen verfijnd en op kaart gezet. In de 
provincie Utrecht werden deze aangeduid als UNATs, Utrechtse Natuurdoeltypen (2001). 

Tabet 4.1: Utrechtse Natuurdoeltypen (en oppervlakte) voordeelgebied De Haar (18) 
bron: Natuurgebiedsplan Zuidwest Utrecht (2002). 
Natuurdoeltype Oppetvlak 
Nat schraalgrasland 10 ha. 

Droog grasland 8 ha. 

Stroomda\gras\and droog 10 ha. 

Stroomdalgrasland vochtig 9 ha. 

Multifunctioneel bos 64 ha. 

Voor het plangebied go\fbaan De Haar werden deze UNAT's weergegeven in het 

Natuurgebiedsplan Zuidwest Utrecht (2002). De bestaande natuurwaarden in het 

deelgebied De Haar (18) betreffen landgoedbossen en drogere graslanden in 

park\andschap. In het deelgebied De Haar werden UNAT's geformuleerd zoals 
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weergegeven in Tabet 4.1. Golfbaan De Haar was hierbij volledig gelegen in het 
natuurdoeltype Multifunction eel bos. 

Op 14 september 2010 is het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 vervangt 

daarmee het op 29 september 2009 vastgestelde Natuurbeheerplan provincie Utrecht 
2009. Dit natuurbeheerplan maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer 

en landschapsbeheer volgens de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
provincie Utrecht' (SVNL) en de 'Subsidieregeling kwaliteitsirnpuls natuur en landschap 

provincie Utrecht' (SKNL) mogelijk. 

Tobe/ 4.2: Ambities voor het deelgebied Zuidwest Utrecht. 
Deelgebied Ambitie OppeJV\ak 
ZW1B Bestaande natuur Nl0.01 Nat schraalland 10 ha. 

Nl0.01 Nat schraalland 9 ha. 

Nl 1.01 Droog schraalland 18 ha. 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 64 ha. 

In het Natuurbeheerplan 2011 worden de (natuur)beheertypen en ambities 

gepresenteerd. Deze beheertypen en ambities vormen de basis voor het 

natuurbeheerplan en zijn afkomstig uit de Index Natuur en Landschap (versie 2009). Dit is 

een uniforme 'natuurtaal' die in gemeenschappelijk overleg tussen beheerders en de 
overheid tot stand is gekomen. 
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Figuur 4.3: Beheer- en ombitiekoort in het plangebied (rode cirkel) (bron: 
Notuurbeheerplon provincie Utrecht 2011). 
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Met de invoering van de Index komen de Utrechtse natuurtypen (UNAT's) voor het 

Natuurbeheerplan 2011 te vervallen en worden weergegeven als beheertypen en de 
ambities. Voor de Nee, tenzij toetsing zijn deze beheertypen en ambities minder van 

belang, aangezien hier geen sprake is van een subsidieaanvraag. Daarom wordt ten 
aanzien van de (natuur)potenties tevens getoetst aan de UNAT's. De bestaande 

natuurwaarden op de beheertypekaart zijn: Nl 7 .03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete 

plas (zie Figuur 4.3 en Box 2). De ambities zijn weergegeven op de ambitie- en 

beheerkaart en betreft vier beheertypen (zie Tabet 4.2). 

Box 2: Beheerype Nl 7 .03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (bron: Index Natuur en 
Landschap versie 0.3 11 februari 2009) 

Park- en Stinzenbos 
Parkbossen zijn alle vormen van bos die vallen binnen een historisch park- oftuinaanleg. 

Stinzenbossen bestaan veelal uit oude bossen bij landgoederen met een karakteristieke 
stinzenflora, vaak bolgewassen en kruidachtige overblijvende gewassen, in de ondergroei. Beheer 
is gericht op het behouden van de bijzondere (uitheemse) bomen en het hand haven van de 

karakteristieke struiklaag en kruiden. Dit beheertype hangt steeds samen met een cultuurhistorisch 
waardevol landgoed. Vaak is de samenhang groot met andere landgoedelementen zoals een huis, 
tu in, lanen en overige bossen op het landgoed. Stinzenbossen kennen een bijzondere aan actief 

beheer gekoppelde stinzenplantenflora. Park· en stinzenbossen kennen tegenwoordig vaak een 

actief beheer gericht op het in stand houden van oude bomen en boomholten en de daaraan 
gekoppelde aanwezigheid van broedvogels en vleermuizen. 

Zoete plas 
Bij zoete plassen gaat het om grote en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) 

stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt. Het gaat 
om meer om meren, plassen, wielen, kolken, vaarten en kanalen. De variatie in een plas hangt af 
van verschillende factoren; wind, stroming van het water, diepte, grondsoort etc. Planten en dieren 

hebben ook een grote invloed. Zoete plas is van betekenis als leefgebied voor zoogdieren (o.a. 

meervleermuis), vissen (o.a. paling en snoek), libellen en waterplanten. 

Multifunctioneel bos is te definieren als een bosgebied dat naast de functie bos/natuur 

ook een intensieve danwel extensieve waardevolle recreatieve functie heeft, met een 

herkenbare eigen identiteit. Met name particuliere bossen kunnen vaak hoge 
natuurwaarden bezitten. Uit het onderzoek van Schenkeveld (2009) blijkt dat dit 

inderdaad het geval is in het landgoedbos in het plangebied. Door de uitbreiding van de 
golfbaan zal het landgoedbos veranderen door kap van bomen. Hierdoor krijgt het bos 

meer structuur (o.a. open karakter) en gelaagdheid (o.a. door aanplant struweel en 
mantel) wat past binnen een multifunctioneel bos. Het landgoedbos behoud tevens zijn 

herkenbare eigen identiteit. De huidige natuurwaarden worden hierbij zoveel mogelijk 

ontzien. 

In Figuur 4.3 is aangegeven dat in de actuele beheertypen op de golfbaan N17.03 Park- of 
Stinzebos en N04.02 Zoete plas zijn. De ambities uit Tabet 4.2. geven aan dat het de 

ambitie is om een Haagbeuken- en essenbos en droog- en nat schraalland te realiseren. 

Het beheertype Zoete plas komt niet terug in de ambities. Het realiseren van droog- en nat 

schraalland valt buiten het plangebied (zie Figuur 4.3). Een Park- of Stinzebos bestaat 
veelal uit oude bossen met een karakteristieke stinzenflora. De oude bomen en 

boomholten in dergelijke oude bossen bieden een geschikt leefgebied voor broedvogels 
en vleermuizen. De bodem bestaat uit jonge rivierkleigronden, afwisselingen van zavel en 

klei. De ambitie, het Haagbeuken- en essenbos, zijn bossen met een vochtig tot vrij nat 

karakter, een rijke voorjaarsflora en veel variatie in structuur rijk aan fauna. Volgens 

Schenkeveld (2009) zijn de meeste plantensoorten op de huidige golfbaan karakteristiek 
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voor het Essen-lepenbos, subassociatie met gewone sneeuwklokje. Wat een indicatie is 

dat het actuele beheertype richting de ambitie aan het opschuiven is. Echter, de 

frequentie waarin de soorten voorkomen is nog gering. 

Bij de uitbreiding van de golfbaan wordt een groot aantal bomen gekapt. Hierdoor worden 

de gesloten boskernen meer open van karakter. Het Haagbeuken- en essenbos behoort 

vegetatiekundig tot het Haagbeukenverbond, lepenrijke Eiken-Essenverbond en Verbond 
van Els en Es (Index, 2009). Deze bostypen zijn vaak rijk aan structuur (o.a. gelaagdheid) 

het hebben naast gesloten boskernen ook rijke struwelen en open plekken met 

ruigtekruiden. Deze biotopen en gelaagdheid zijn met een goed beheer te realiseren op 
de nieuwe golfbaan. De ambities, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan 2011, worden 

niet aangetast door de uitbreiding van golfbaan De Haar. 

] Conclusie 

Het toetsaspect 'provinciale natuurwaardering' krijgt binnen het hoofdaspect "Zones met 

bijzondere ecologische kwaliteit" een beoordeling significant negatief. De overige 
toetsaspecten 'oude boskernen' en 'natuurdoelen en abiotische omstandigheden' blijven 

buiten de significant negatieve beoordeling. Oude boskernen komen in het plangebied 

niet voor en de provinciale ambities, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan 2011, 

blijven haalbaar. 

4.2 Aaneengeslotenheid en robuustheid 

blad 17 van 30 

I Opsplitsing en verkleining 

Onder dit hoofdaspect wordt met name verstaan het versnipperen, of beter gezegd het 
tegengaan van versnippering van leefgebieden. Versnippering heeft een duidelijk negatief 

effect op de leefgebieden van planten en dieren. Versnipperen is het uiteenvallen van 

leefgebieden van soorten in ruimtelijk gescheiden, kleinere eenheden. Versnippering gaat 

meestal gepaard met verkleining/opsplitsingvan het oppervlakte aan leefgebied in een 
landschap (o.a. Opdam & Wiens, 2001). Dit heeft tot gevolg dat het leefgebied van een 
(groep van) soorten ruimteltJk zodanig uiteengevallen is, dat het functioneren van de 

populatie wordt be"lnvloed. De bovenstaande definities hebben meestal betrekking op 

grote (robuuste) natuurgebieden die van elkaar worden gescheiden door fysieke 
barrieres, zoals autowegen, spoorwegen en kanalen. In Figuur 4.4 is het plangebied 

weergegeven in het open agrarische landschap rond Haarzuilens. De golfbaan maakt 
onderdeel uit van een grote (robuust) natuurgebied, samen het parkbos rond kasteel De 

Haar. Het functioneren van dit natuurgebied in het grotere geheel (macroniveau) wordt 

niet aangetast door fysieke barrieres, maar door versnippering op microniveau. 
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Figuur 4.4: liggen golfbaan (plangebied in rode cirkel) en kasteel De Haar in een open 
agrarisch landschap (bron: google.maps). 

Deze versnippering op microniveau vindt plaats in de bestaande boskernen op diverse 

locaties door de aanleg en uitbreiding van holes. In Figuur 4.5 zijn drie locaties 

aangegeven waar in de huidige situatie aaneengesloten boskernen aanwezig zijn die na 

de uitbreiding opgesplitst zijn. Dit is name het geval bij de toekomstige holes 7 en 9. 

:.> 

Figuur 4.5: De bestaande en nieuwe golfbaan, met doorsnijding (in rood) van aaneengesloten 
(bos)kernen. 
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In hoeverre een dergelijke opsplitsing van bestaande boskernen als een ecologisch 

prob\eem wordt gezien hangt mede af van de aanwezige (flora) en fauna. In§ 4. 5.2 (biz. 

79) van het MER zijn de (beschermde) soorten beschreven die in de huidige situatie op de 

golfbaan voorkomen. Het gaat om soorten die de boskernen gebruiken als verblijfplaats 

en foerageergebied. Naast vleermuizen en het ree komen geen soorten voor die 

problemen ondervinden van het opsplitsen van de boskernen. Met name voor de 

vleermuizen worden diverse mitigerende maatregelen genomen om het veranderde 

microklimaat door de kap van boskernen tegen te gaan. Zo worden bufferzones om 

bestaande vleermuisbomen behouden en het eiland met beplanting verplaatst om de 

wind af te vangen. Ook wordt op diverse plaatsen nieuwe bosbeplanting aangeplant. Op 

deze manier wordt een toename van randlengte (kwaliteit aan de rand vaak minder goed 

dan in het centrum) van het leefgebied door de (micro) versnippering tegengegaan. Het 

ree is een mobiel soort en verblijft voornamelijk in het noordoostelijke deel van de 

golfbaan. Uit waarnemingen en sporen blijkt dat het ree gebruik maakt van de 

onderhavige boskernen. Ten behoeve van de belangrijke waarden (o.a. vleermuizen en 

ree) is de toekomstige hole 7 verschoven naar de visvijver. Daarnaast is het wandelpad 

zoveel mogelijk buiten de noordoosthoek langs de rand van het bos gelegd. De nieuwe 

structuur op de golfbaan zal met name gunstig kunnen uitpakken voor de veldreeen in het 

gebied. Door het aanbrengen van meer mantel/zoom vegetatie (o.a. nieuwe 

bosbeplanting) is de overgang tussen bos en fairway minder abrupt en biedt 

schuilplaatsen en foerageergebied voor het ree. Concluderend kan word en gesteld dat het 

opsplitsen van de boskernen in het gebied dan ook geen barriere voor vleermuizen, het 

ree of andere soorten. Er is geen sprake van een significant negatief effect. 

Naast de opsplitsing van de bosgebieden wordt het huidige clubhuis verplaatst naar een 

meer centraal gelegen locatie op de golfbaan. Door het verplaatsen van het clubhuis 

zullen de verkeersbewegingen en het parkeren Ian gs de Haarlaan afnemen. Hierdoor 

ontstaat meer rust en openheid (afwezigheid van bebouwing) in dit deel van de golfbaan. 

In het centrale deel wordt een nieuwe clubhuis gebouwd. Het clubhuis wordt gebouwd op 

een locatie waar in de huidige situatie reeds bebouwing, en dus menselijke activiteiten, 

aanwezig is in de vorm van de green keeping. Het nieuwe clubhuis wordt zorgvuldig 

ingepast op basis van mitigerende maatregelen (o.a. Jansen et al., 2010) om verstoring 

voor met n~mP vlPermuize11 te voorJ<.omen. De green keeping V'.'Crdt verpla~tst n'1CJ.r de rand 
van het plangebied nabij de Parkweg. In de huidige situatie loopt hi er een pad en is de 

locatie vrij open van karakter. Hierdoor is een beperkte kap van bomen nodig en is hier 

geen sprake van een extra opsplitsing van boskernen. 

De ontsluiting van het nieuwe clubhuis vindt plaats via een nieuw aan te leggen weg naar 

de Parkweg. Ten behoeve van deze ontsluitingsweg worden enkele born en verNijderd. De 

weg loopt voornamelijk door open gebied op de golfbaan. Biotopen worden niet 

opgesplitst door deze weg. Aan de noordzijde van de ontsluitingsweg wordt een 

parkeerplaats gerealiseerd. De weg en de parkeerplaats zorgen voor een toename van 

verkeer in het plangebied. Hierdoor wordt de rust in dit dee! van het plangebied 

aangetast. Aangezien het hier gaat om stapvoets rijdend verkeer zal de verstoring 

minimaal zijn. De weg en parkeerplaats vormen geen barriere voor fauna op de golfbaan. 

Negatieve effecten van koplamp verlichting wordt voorkomen door het plaatsen van 

wintergroene vegetatie (o.a. Jansen eta/., 2010). 

Bij de uitbreiding van de golfbaan (o.a. nieuwe holes), het verplaatsen van clubhuis, 

aanleg ontsluitingsweg en parkeerplaats vindt een beperkte aantasting van de 

aaneengeslotenheid en robuustheid van het plangebied plaats. De uitbreiding zorgt 
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echter niet voor barrieres en brengt het functioneren als ecologisch geheel niet in gevaar. 

Op plaatsen waar dit mogelijk wel het geval kan zijn worden mitigerende maatregelen 

gen omen om negatieve effecten te voorkomen. 

I Conclusie 

De uitbreiding van de golfbaan heeft voor het hoofdaspect 'Aaneengeslotenheid en 

robuustheid' geen significant negatief effect. Er is sprake van een beperkte aantasting 

die met mitigerende maatregelen kan worden voorkomen. 

4.3 Bijzondere soorten 

blad 20 van 30 

Flora- en faunawet 

In§ 4.5.2 (biz. 79) van het MER is uitvoerig beschreven wetke beschermde soorten van 
Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet voorkomen in het plangebied. In Tabet 4.2 (biz. 91) 

van het MER zijn deze soorten overzichtetijk weergegeven. In§ 6.5.1(biz.152) van het 

MER worden de effecten van de uitbreiding op beschermde soorten beschreven. Kort 

samengevat is de beoordeting dat verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet 

worden overtreden door de uitbreiding van gotfbaan de Haar. De negatieve effecten 

worden vooraf gemitigeerd en/of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de 

voortptantings- en/ofvaste rust- en verbtijfplaatsen voor de voorkomende beschermde 
soorten wordt gegarandeerd. Deze bevindingen zijn besproken met het bevoegd gezag 

(DLG-west) op 31 mei 2010 en 21 juni 2010. 

[ Bedreigde soorten van de Rode en Oranje lijsten 

In§ 4.5.2 (btz. 79) van het MER zijn de beschermde en Rode tijstsoorten beschreven die 

voorkomen in het ptangebied. In Tabet 4.1(btz.81) van het MER zijn de aanwezige Rode 

en Oranjelijst ptantensoorten weergegeven. Tabet 4.2 (biz. 91) van het MER geeft voor de 

beschermde soorten onder andere de status op de Rode lijst weer. Negatieve gevotgen 
voor bedreigde soorten uit de categorieen "bedreigd", "ernstig bedreigd" of "op het punt 

van verdwijnen" word en door de provincie aangedragen ats toetsaspect voor de 

significantiebepating. Alleen de kamsatamander valt onder de categorie "ernstig 
bedreigd". De overige soorten vallen onder de categorieen "kwetsbaar" of "gevoetig" en 
vallen buiten de toetsing. 

De kamsalamander komt voor in twee ge"lsoteerde poelen op de gotfbaan. lndien de 

werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorgestetde werkwijze (zie § 6.5.1 van 
het MER onder amfibieen, biz. 161) zijn negatieve effecten op de functionaliteit van de 

voortplantingsplaats en de kamsalamander niet aan de orde. De uitbreiding van de 
golfbaan vergroot het leef- en voortplantingsgebied voor de kamsalamander en voorkomt 

aansluiting op visrijk water. De uitbreiding van de golfbaan heeft geen negatieve gevotgen 
voor deze Rode Lijst soort. 

I Conclusie 

Door het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de 

functionaliteit van verbtijfplaatsen wordt gegarandeerd, zijn significant negatieve effecten 
op het hoofdaspect 'Bijzondere soorten' te voorkomen. 
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4.4 Essentiele verbindingen 

blad 21 van 30 

Ecologische verbindingszones 

Ecologische verbindingszones hebben als doel om kerngebieden van de EHS met elkaar te 

verbinden en barrieres als wegen passeerbaar te maken voor flora en fauna. De golfbaan 

is gelegen in een kerngebied (bestaande natuur) van de EHS en sluit aan op twee 
ecologische verbindingszones, een in noordelijke richting en een in zuid/westelijke 

richting (zie § 4.5.2 van het MER, blz. 79 en Figuur 4.6). 

Figuur 4.6: Ecologische verbindingszones rondom golfbaan De Haar en de aansluiting 
(rode cirkels) op het Zuiderpark (bron:provincie Utrecht en ontwerp. 2010). 

ln Figuur 4.6 zijn de twee verbindingszones te zien en waar ze aansluiten op het 

Zuiderpark (de golfbaan). Hieruit is op te maken dat de ingreep geen van de twee 
verbindingen "ernstig belemmert" dan wel de realisatie daarvan onmogelijk maakt. Dit 

zijn de toetsingsaspecten voor significantie. De ecologische verbindingszones sluiten aan 

op de bestaande boskernen van het Zuiderpark. waar geen (grootschalige) kap v;in 

bomen of and er werkzaamheden voorzien zijn. De ambities, zoals vastgelegd in het 

natuurbeheerplan 2011, warden niet aangetast door de uitbreiding van golfbaan De Haar. 

oerageer· en migratieroutes 

Dit zijn de routes binnen de kerngebieden van de EHS die gebruikt warden door dieren om 

van rust- naar foerageerplaats te komen. Op de golfbaan gaat het dan met name om 

vleermuizen en het ree. De uitbreiding van de golfbaan zal effect hebben op de 

foerageergebieden van vleermuizen en in minder mate op routes. Binnen het Zuiderpark 

word en beperkt routes van en naar rust- en foerageerplaats aa ngetast. De vliegroutes 

binnen de golfbaan zijn weergegeven in de Figuren 4.13, 4.14 en 4.15 van het MER (biz. 

86). Door de uitbreiding zullen bestaande vliegroutes verdwijnen ofveranderen . Gezien 
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de flexibiliteit van de meeste vleermuissoorten zal dit echter niet tot problem en lei den en 

verblijfplaatsen offoerageergebieden raken niet ge"lsoleerd of minder goed bereikbaar. 

Binnen het Zuiderpark blijft ruim voldoende structuur en opgaande elementen 

beschikbaar waarlangs vleermuizen de foerageergebieden kunnen bereiken. Een 

belangrijke vliegroute, net buiten het plangebied, voor de gewone dwergvleermuis uit 

Vleuten langs de Parkweg blijft gehandhaafd, zodat deze soort zonder belemmering het 

Zuiderpark kan bereiken. De aantasting van drie bijzondere foerageergebieden op de 
golfbaan wordt voorkomen door het nemen van mitigerende maatregelen Oansen et al., 
2010). 

Zoals beschreven in §4.2 'aaneengeslotenheid en robuustheid' zal het plangebied 

veranderen voor het ree. Foerageer- en migratieroutes voor deze soort zullen in beperkte 

mate worden aangetast. Echter, de uitbreiding zal niet tot gevolg hebben dat de routes 

"ernstig belemmerd" worden. De kleine populatie reeen in het Zuiderpark zal op de 
golfbaan voldoende foerageer- en rustplaatsen vinden, met name op rustige dagen. De 
delen waar de soort nu frequent wordt waargenomen (zie Figuur 4.16 van het MER, biz. 

89) blijven grotendeels intact. Daarnaast wordt door het aanbrengen van meer 

mantel/zoom vegetatie de overgang tussen bos en fairway minder abrupt en biedt 
schuilplaatsen en foerageergebied voor het ree. 

I Conclusie 

De uitbreiding van de golfbaan heeft geen significant negatief effect op de toetsaspecten 

'ecologische verbindingszones' en 'foerageer- en migratieroutes'. 

4.5 Oppeivlakte verandering 

blad 22 van 30 

I Algemeen 

Oppervlakte verandering is geen (hoofd)aspect uit het schema "Criteria en hulpmiddelen 

voor toetsing significante aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie 
Utrecht, 2008) en is daar ook niet in onder te brengen . Het aspect oppervlakte 

verandering is te vertalen als 'ruimte bes lag' in de EHS. In de huidige situatie zijn op de 

golfbaan diverse biotopen en golfbaanonderdelen aanwezig. Door de uitbreiding zal het 
oppervlak hiervan veranderen. Aangezien deze verandering plaatsvindt in de EHS wordt 
dit aspect belangrijk voor het bepalen van een mogelijke significante aantasting van 

biotopen/natuur in de EHS en de vervangbaarheid van de natuurkwaliteiten. Vandaar dat 
gekozen is om dit aspect in deze paragraaf apart te behandelen. 

I Oppervlakte verandering biotopen 

In totaal verandert het oppervlakte golfbaanonderdelen (fairways, tees etc) in de EHS van 
22,85 ha naar 26,20 ha in de toekomstige situatie (zie Tabet 2.1). Het oppervlakte 

biotopen/natuur gaat van 33,65 ha naar 30,30 ha. Hierbij is van belang om te kijken naar 
de kwantiteit (omvang en oppervlakte) en kwaliteit (kenmerken en aard) van de 

veranderingen. In de onderstaande tabellen wordt de oppervlakte verandering 
weergegeven binnen en buiten de EHS als gevolg van de uitbreiding. 
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Tabet 4.3: Biotopen/natuurtypen op de golfbaan binnen de EHS in de huidige en 

toekomstige situatie (bron: Schenkeveld, 2010). Tevens is het verschil in 'plussen en 

minnen' aangegeven. 

Biotoop/natuurtype Huldige situatie Toekomstige Verschil-/+ 
in EHS situatie in EHS 

Loofbos 19,08 18,15 -0,93 

Parkbos 8,53 2,71 -5,82 

Struweel/ mantel/ jonge aanplant 0,34 2,58 2,24 

Ruigte/ zoom 0,64 0,75 0,11 

Moerasruigte 0,00 0,00 0,00 

Bloemrijk grasland 0,06 0,11 0,05 

Water 5,00 6,00 1,00 

Tota al 33,65 ha 30,30 ha 

Uit Tabet 4.3 is op te maken dat het oppervlak biotopen/natuurtypen binnen de EHS in 

totaal afneemt met ruim 6,5 hectare. De balans van de 'plussen en minnen' komt uit op 

een afname van 3,35 ha. De grootste oppervlakte verandering vindt plaats bij de twee 
bostypen. Het bos maakt plaats voor golfbaan onderdelen. Het biotoop 

struweeljmantel/jonge aanplant neemt toe met ruim twee hectare. Dit is met name het 

gevolg van de aanleg van meer struweel en jonge aanplant om een meer natuurlijke 
overgang (zoom/mantel) te creeren op de golfbaan_ Hierdoor neemt de horizontale 

gelaagdheid en variatie in biotopen van het gebied toe. Een lichte toename is er ook voor 

water, ruigte/zoom en bloemrijk grasland. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het 

wateroppervlak op de golfbaan toe met een hectare. Bestaande waterpartijen worden 

vergroot met aandacht voor natuurvriendelijke oevers. Daarnaast is aandacht voor 
ge'lsoleerde waterpartijen als leefgebied voor o.a. de kamsalamander. Moeraszones met 

oevervegetaties komen binnen de EHS echter niet voor. Ruigten/zoom kan zich op 

meerdere plaatsen ontwikkelen (0, 11 ha) en worden slechts lx per jaar gemaaid. 

Met name de oppervlakte verandering bij de twee bostypen is van belang, aangezien deze 

in de provinciale natuurwaardering als "uitstekend" en "goed" worden aangemerkt. 

Tabet 4.4: Biotopen/natuurtypen op de golfbaan binnen en buiten de EHS in de huidige en toekomstige 

sftuatie {bffnl: Sc.heni<eveid, 2010). Tevens is het verschii in 'plussen en minnen' aangegeven. 

Biotoop/natuurtype Huidige situatie Toekomstige Buiten EHS Verschil -/+ 
in EHS situatie in EHS 

Loofbos 19,08 18,15 0,18 -0,75 

Parkbos 8,53 2,71 0,10 -5,72 

Struweel/mantel/ jonge aanplant 0,34 2,58 1,35 3,59 

Ruigte/zoom 0,64 0,75 1,02 1,13 

Moerasruigte 0,00 0,00 0,18 0,18 

Bloemrijk grasland 0,06 0,11 3,50 3,55 

Water 

Totaal 

blad 23 van 30 

5,00 6,00 2,00 3,00 

33,65 ha 30,30 ha 8,33 ha 

In bovenstaande tabel (Tabet 4.4) zijn de biotopen/natuurtypen binnen en buiten de EHS 

weergegeven. Hoewel de nee, tenzij toets zich primair richt op de EHS zijn de 
uitbreidingen onlosmakelijk verbonden met de uitbreiding van de golfbaan. Met name bij 

het bepalen van de kwaliteitstoeslag voor 'vervangbare' natuurkwaliteiten is deze 

aansluiting op de EHS van groot belang (zie verderop 'vervangbaarheid'). De afname 

(minnen) van bos komt nu op ruim zeven hectare. Hier tegenover staat nu een toename 
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(plussen) van biotoop/natuur van ruim 11 hectare. De balans van de 'plussen en minnen' 

komt nu ook op een toename van 4,98 ha. Hoewel bos verdwijnt ten behoeve van 

golfbaanonderdelen, wordt zowel binnen als buiten de EHS ruim drie hectare struweel en 

jonge aanplant gerealiseerd. Dit biotoop heeft niet dezelfde natuurwaarde als de biotopen 

loofbos en parkbos, maar heeft wel zijn natuurkwaliteit als leef- en foerageergebied voor 

(struweel) vogels, kleine zoogdieren, ree en vleermuizen. Onder het kopje 

'vervangbaarheid' wordt hier verder op in gegaan. Het loof- en parkbos neemt af, maar de 
verblijfplaatsen van vleermuizen blijven behouden. Het oppervlak ruigte/zoom neemt met 

ruim een hectare toe. Ook dit biotoop kan gezien worden als een leef- en foerageergebied 

voor vele soorten (o.a. vogels, kleine zoogdieren en planten). In de westelijke uitbreiding 
is het biotoop moerasruigte (0, 18 ha) gepland. Hoewel het slechts een klein aandeel heeft 

in het totale oppervlakte biedt dit biotoop wel schuil- en paaiplaatsen voor vissen en 

leefgebied voor diverse amfibieen. De amfibieen in en rond de golfbaan krijgen te maken 

met een uitbreiding van het biotoop water met drie hectare. Met name voor de 
kamsalamander biedt dit een forse uitbreiding van het leef- en voortplantingsbiotoop. 

Door de waterpartijen veelal ge'r'soleerd te houden wordt concurrentie en predatie door 
vissen uitgesloten. In het oostelijke uitbreidingsgebied wordt 3,50 hectare bloemrijk 

grasland gecreeerd. Naast de floristische aspecten, biedt dit biotoop leefgebied voor 
insecten en nieuwe (beschut) foerageergebied voor vleermuizen vanaf de verblijfplaatsen 

op huidige golfbaan. 

Op basis van het in voorbereiding zijnde beheerplan word en de biotopen/natuurtype op 

de nieuwe golfbaan ecologisch beheerd. In de huidige situatie wordt de kruidlaag niet of 

extensief beheerd. Ruigte/zoom en bloemrijk grasland worden extensief en botanisch 

beheerd. Schenkeveld (2010) geeft aan dat het huidige maai- en snoeibeheer vrij 
intensief is voor het golfspel. De benodigde oppervlakte hiervoor bedraagt ca. 19 ha, in 

de huidige situatie is dat bijna 23 ha. In het nieuwe beheerplan zal hier nadrukkelijk 
aandacht voor zijn, om alleen die biotopen te beheren die het golftechnisch of 
bosbouwkundig nodig zijn. 

[ Vervangbaarheid 

Zoals verwoordt in het bovenstaande hebben de biotopen niet dezelfde natuurkwaliteit. 

Een oud bos is niet te 'vervangen' door bijvoorbeeld een jong struweel. Om hieraan 
tegemoet te komen en deze natuurkwaliteiten te kwantificeren is gebruik gemaakt van de 
kwaliteitstoeslag uit de Provinciale Verordening Ruimte (2009). In artikel 5.2 lid 3 wordt 

verwezen naar de bijlagen van de VR waar de kwaliteitstoeslag bij compensatie wordt 

beschreven. In de onderhavige toets wordt gepoogd aan te ton en dat geen sprake is van 
significantie en dus geen compensatie. Echter, de methode die hiervoor gebruikt wordt is 

zeer bruikbaar. De hoogte van de kwaliteitstoeslag is afhankelijk van de vervangbaarheid 

van het ecosysteem. Op deze manier kan in navolging van het (provinciale) beleid bepaald 
worden welke natuurkwaliteiten (in hectares) de biotopen/natuurtypen hebben. levens 
kan bepaald worden wat de 'vervangbaarheid' van de natuurkwaliteiten is. Op deze 

manier wordt de netto 'plussen en minnen' in balans gebracht. Met betrekking tot de 
vervangbaarheid worden drie categorieen onderscheiden (zie label 4.5). 

Op basis van label 4.4 en het Uitbreidingsplan, 2010 is de vervangbaarheid bepaald van 

de biotopen/natuurtypen (zie label 4.6 en Figuur 2.2, biz. 8) op de golfbaan. De 'nieuwe' 
natuur heeft in Figuur 2.2 een licht groene kleur gekregen aangezien het hier gaat om 

nieuw te ontwikkelen biotopen/natuur. 
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Tabet 4.5: Vervangbaarheid en Kwaliteitstoeslag provincie Utrecht (bron: VR, 2009). 

Categorie Factor Voorbeelden 
1. Snel vervangbare natuurkwaliteiten Toeslag van 0,3, · weidevogelgebieden 
· natuurkwaliteiten die binnen 25 jaar tenzij het nieuwe · bossen jonger dan 2 5 jaar 
zijn te vervangen gebied aansluit op · aanleg op voormalige 
· gebieden met natuurkwaliteiten die de EHS. Dan geldt landbouwgronden 

nog geen 25 jaar oud zijn een toes lag van 0, 1 

2. Vervangbaar binnen 25 tot 100 jaar Toes lag van O, 7, · laagveenmoerassen 
tenzij het nieuwe · stuifzanden 
gebied aansluit op · schraallanden 
de EHS. Dan geldt · bos 25 · 100 jaar oud 

een toes lag van 0,3 

3. Moeilijk, respectievelijk niet Berekening van de · schraalgraslanden 

vervangbare natuurkwaliteiten toeslag is maatwerk · kalkgraslanden 

· bos > 100 jaar oud 

• hoogvenen 

De 'nieuwe' natuur heeft een plus gekregen vanwege de snelle vervangbaarheid. Onder de 

'nieuwe' natuur vallen de biotopen: struweel, ruigte/zoom, moerasruigte, bloemrijk 
grasland en water. Het mag duidelijk zijn dat de kwaliteitstoeslag op de 'plussen' niet van 

toepassing is. De 'minnen' zijn toegekend aan de biotopen die verdwijnen als gevolg van 

de uitbreiding in de EHS. Het gaat hierbij om de biotopen: loofbos en parkbos. De bossen 

op de golfbaan zijn in de Historische Atlassen Nederland en Utrecht (circa 1850 · 1900) 

niet aanwezig. De grond waarop de golfbaan is gelegen bestond begin 20• eeuw nog uit 
landbouwgebied. Deze biotopen hebben daarom twee minnen gekregen en vallen in 

categorie 2 (bos 25 · 100 jaar oud) . Het verlies van deze bossen door de uitbreiding van 

de golfbaan resulteert in een kwaliteitstoeslag van 0,3, aangezien de 'nieuwe' natuur 

gerealiseerd wordt aansluitend op de EHS. Voor de golfbaan is in Tabel 4.6 een 
oppervlakteanalyse uitgevoerd met de kwaliteitstoeslagen. 

Tabet ~.6: Oppcr'itlakteanafy"se met 'plussc;; c;; mi;;;;e;;' up busis vun de Kwaiiieiisioesiag 
en het oppervlakte te realiseren 'nieuwe' natuur. 

Biotoop/natuurtype Verschil Kwaliteitstoeslag 
uit Tabel 4.4 

Loofbos ·0,75 0,3 

Parkbos ·5,72 0,3 

Struweel e.d. 3,59 n.v.t. 

Ruigte/zoom 1,13 n.v.t. 

Moerasruigte 0,18 n.v.t. 

Bloemrijk grasland 3,55 n.v.t. 

Water 3,00 n.v.t. 

Totaal 4,98 ha 

Ult Tabel 4.G blijkt dat bij de oppervlakteanalyse met de kwaiiteitstoesiag her oppervlak 

'nieuwe' natuur voldoende is om de verloren gegane natuurkwaliteiten te 'vervangen'. De 
plussen en minnen zijn netto in balans, met een surplus van 3,04 hectare dat wordt 

toegevoegd als 'nieuwe' biotopen/natuur op golfbaan De Haar. 
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5 Conclusie 

blad 27 van 30 

In de voorgaande paragrafen zijn de vier hoofdaspecten getoetst aan de voorgenomen 

activiteit. Uit de toetsing is gebleken dat alleen bij het toetsaspect "provinciale 

natuurwaardering" sprake is van een beoordeling 'significant negatief. Op basis van de 
(her)waardering van de "Buiten in Beeld"-kaart is immers sprake van een aantasting van 

bossen met de natuurwaarden "uitstekend" en "goed''. Bij deze consiatering kunnen de 

volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

1. Ambities blijven haalbaar 
Het bos op in het Zuiderpark is in het natuurdoeltype Multifunctioneel bos en beheertype 
Nl 7.03 Park- of Stinzebos gelegen. Uit de toetsing blijkt dat de ambitie voor het bos, het 
Haagbeuken- en essenbos, ook na de uitbreiding mogelijk is. Momenteel bestaat het bos 

op de golfbaan, zo blijkt uit Schenkeveld (2009), uit een plantengemeenschap die 

karakteristiek is voor een Essen-lepenbos. Hoewel de frequentie waarin plantensoorten 

voorkomen nog gering is, is dit een indicatie dat het huidige beheertype opschuift naar de 
ambitie die door de provincie is gesteld voor het bos op de golfbaan. Momenteel wordt 

gewerkt aan een beheerplan waarin onder andere het bos op de golfbaan richting de 

ambitie beheerd gaat worden. 

2. Samenhang blijft behouden 
Hoewel veel gaat veranderen op de huidige golfbaan wordt de "aaneengeslotenheid en 

robuustheid" beperkt aangetast. De kap van de houtopstanden heeft niet tot gevolg dat 

onoverkoombare barrieres ontstaan en brengt het ecologisch functioneren als geheel niet 

in gevaar. Daar waar (negatieve) effecten door het verplaatsen van het clubhuis en 

ontsluitingswegen worden verwacht, word en passende mitigerende maatregelen 

toegepast. 

3. Functionaliteit voor soorten blijft behouden 
In diverse overleggen met het bevoegd gezag (DLG) en betrokken partijen zijn de 

mitigerende en/of compenserende maatregelen voor beschermde soorten besproken. 
Hieruit is naar vor~n gekomen dat de funct!cnaUte!t van de v~5tc ru5t- en verbUjfptaatsen 
wordt gegarandeerd (behoud born en met verblijfplaatsen voor vleermuizen). Het kappen 
van de houtopstand leidt niet tot het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en 

Faunawet. 

4. Nieuwe natuur (minnen vs. plussen) 
Naast het verdwijnen van bosopstanden ('mlnnen') op de golfbaan wordt nadrukkelijk 

ingezet op het realiseren van nieuwe natuur ('plussen'). Uit de oppervlakteberekeningen 
blijkt dat het oppervlak nieuwe natuur ruim in de 'plus' komt, ook na het toepassen van de 

provinciale kwaliteitstoeslag. 

J Conclusie 

Het valt niet te ontkennen dat de uitbreiding van golfbaan De Hririr een behoor!ijke impact 

zal hebben op de huidige situatie. Een dergelijke ingreep in de EHS vraagt een grondige 

toetsing. Voor de Nee, tenzij heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten aangewezen 

die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk worden 

aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet aangetast op 
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deze vier hoofdaspecten, slechts een toetsaspect(de provindale natuurwaardering) krijgt 
een si.gnificant negatieve beoordeling. De integrate (ecologische) toetsing op deze vier 
hoofdaspecten, zoals gepresenteerd in dit rapport, blijft bulten de significantie. Deze 
tondusie wotdt ondersteund door de gekozen zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen 
van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, 
waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor de natu~r(waarden) op de 
toekomstige golfb(ian. Het beheerplan wotdt daarbij een essentieel document waarmee 
de bovengenoemde asp.ecten duurzaam worden gegarandeerd. 
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Bijlage 1 
Kaart Golfbaan 11 De Haar11 

- Huidige situatie en gebruik 
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GOLFBAAN "DE HAAR" 
UfTBREIDING NAAR 18 HOLES 

HUidige Situatie en gebruik 
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Bijlage 2 

Kaart Golfbaan 11 De Haar" - Uitbreidingsplan 

NATUURDOELTYPEN 

- Loolbv:. (tK-niali!lg ~ 4G=A.. suuiKiaag .. 10"AIJ 

- Partbos (struildaag"' t~ ongemaaide kru.Olaag) 

SDl.IWeet' Mant~I Jonge aanplaot (boomlaag < 1~) 

-

Rutgt~ Zoom (stnrikLlag • boomlaag < 1M6. 
h:I jaar eemaaicl) 

... Moerasrulgte/ Oeverv@Qetatie (lager dan 0,5 m -NAP) 

II Bloemrijk gra~nd t2xl jaar ;emaaid) 

- Wa'll!rpartijl Sk»ot 

Totaa.r 

Natuurdoettypen binnen 

indeEHS 
10.15 hill 

2,71 ha 

2,58 ha 

0.7~ ha 

CJ,00 ha 

0,11 h.a 

e.oo hA 

30.30 ha 

en bl.liten de EHS 38.63 ha 

. .. .. ... ~ 
.........-~-=--=~ 

D, 10 ha 

1,35 ha 

1,02 ha 

0,10 h.o 

3,50 ha 

2,00 ha 

B,33 h.o •r~ · · " "'' ' •' •• 11 ·i11i • llll 1 ~ ,, ... ,..u•..10 
•1 iii ~ II ldt.•1k1 .. •:• l11llhd.l1'Mot.i_, 

... • • ... 1 1 •• • •1t • t '• ltl• ..... l •ltt t" 
GOLFBAAN "DE HAAR" 
UITBREIDING NAAR 18 HOLES 

Ultllreidingsplan 
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Bijlage 3 

Schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing significante 
aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken 11 (Provincie 
Utrecht, 2008). 
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Schema van c. riteria en hulpmiddelen voor loetsin van significante aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden (nee, tenzij) 

lnleiding 
Llitbreidingen van recreatiebedrijven kunnen lei den tot significante aantasting van de EHS. Wezenlijke waarden en kenmerken moeten daarbij worden 

ointzien. Door GS van de Provincie Utrecht zijn vier hoofdaspecten aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk 

moeten worden aangemerkt: 

1. De aanwezigheid va n zones met bijzondere ecologische kwaliteit 
(bijzondere samenhang abiotische en t iotische kenmerken, goed ontwikkelde system en, zoals waardevolle oude boskernen) 

2. Gebieden die be pa lend zijn voor de aa rieengeslotenheid en robuustheid van de EHS 
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten. 
Lt. De aanwezigheid van essentiele verbindingen (bijvoorbeeld foerageer- en migratieroutes). 

A.ls de EHS op een van deze vier hoofdaspec ten wordt aangetast, dan is er sprake van significante aantasting van de EHS en kan de ingreep niet 

plaatsvinden zoals beoogd. Er moet dan gekeken worden naar alternatieven . Om te toetsen of er al of niet significante aantasting plaatsvindt, zijn 

gedetailleerdere beoordelingscriteria nodig. Deze criteria en bijbehorende hulpmiddelen en informatiebronnen worden hieronder per hoofdaspect 

verduidelijkt. VerscheidE·ne hulpmiddelen zijn ook in het reguliere RO-traject al noodzakelijk en daarom niet nieuw. Een deel wordt momenteel nog 

door de provincie uitgewerkt of beter toegankelijk gemaakt. In het GS-besluit is ook aangegeven dat via een quick scan een eerste oordeel gevraagd 

kan worden van de provincie. lndien daarbij nader onderzoek aanbevolen wordt, vanwege het ontbreken van noodzakelijke gegevens, dan zal via de 

quick scan de onderzoeksvraag toegespitst worden . In de begeleidende brief bij dit schema heeft GS de quick scan verder uitgewerkt. Vanwege het 

nog niet beschikbaar zijn van een aantal kaarten en databases zullen de eerste periode wat meer onderzoeken gevraagd moeten worden. Daarbij 

dient bedacht te word en dat dit onderzoek in de Nota Ruimte en het Streekplan een verantwoordelijkheid zijn van de initiatiefnemer, het beschikbaar 

stellen van kaarten en databases is een ext1 a service van de provincie aan de initiatiefnemer. 
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Toelichtingen 

1. Zones met bijzondere ecologlsche kwaliteit 
Wordt verdeeld in actueel en potentieel. Actueel: water nu is, potentieel: aangewezen natuurdoelen, die in detail in het veld bepaald moeten 

warden op basis van aanwezige abiotische omstandigheden (bodem, grond- en oppervlaktewater, milieu etc.) (tekst nog pm). 
Toetsaspecten slgnlflcantle Toellchtlng lnformatlebron Reguller RO of extra 

ACTUELE WMRDEN 

1. Provlnclale natuurwaardering Om de kwaliteit van natuur le kunnen beschrijven wordt - De website " Buiten in beeld" is nuttig voor Ook voor het reguliere RO-traject dienen 

Aantasten van gebieden met de gebruik gemaakt van natuurwaardering van locaties. De een eerste orientatie op waar hoge actuele natuurwaarden in kaart te 

natuurwaarden "uitstekend" en "goed". natuurwaardering voor een locatie kan worden gedefinieerd natuurwaarden zijn en mogelijk significante worden gebracht ter bepaling van de 

als de mate van voorkomen van karakteristieke soorten, aantasting plaats kan vinden. passende bestemming en voor de 

uitgedrukt in een schaal van uitstekend - goed - redelijk - - Voor toepassing kunnen gedetailleerde natuurtoets t.b.v. de Flora- en Faunawet. 

matig. Hiervoor worden natuurgegevens gebruikt die de 
kaarten met gegevens worden aangevraagd 
via natuurinfo@11rovincie-utrecht.nl. 

provincie heeft verzameld in de EcoDataBank. Op de - In de toekomst is het de bedoeling dat de 
provinciale website "Buiten in Beeld" (htt11://www.11rovincie- kaartlagen ook digitaal (als shp- of jpg-
utrecht.nl/buiteninbeeld) wordt de systematiek en bestand) direct kunnen worden gedownload 
berekening van die natuurwaardering uitgelegd. Tot nu toe van het provinciale portaal voor toepassing in 
zijn deze berekeningen alleen toepasbaar op de documenten en program ma's van gemeenten 
floragegevens. en onderzoeksbureaus. 

N.B.: van niet alle plekken in de provincie zijn gegevens 

beschikbaar. Dit betekent dat ook als het niet op de kaart 

staat, erwel natuurwaarden aanwezig kunnen zijn. Op de 

kaarten zal dit zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden, op 

dit moment is dat nog niet voor 100% het geval. 

2. Oude boskemen Oude boskernen zijn actuele groeiplaatsen van autochtone - De kaart is ook verwerkt in Buiten in Beeld . Worden door de provincie ook in 

bomen en struiken welke afstammelingen zijn van - In de toekomst is het de bedoeling dat de reguliere plantoetsing in overwegingen 

Aantasten van oude boskernen van de oorspronkelijk inheemse flora die na de ijstijd op eigen kaart ook digitaal (als shp- of jpg-bestand) meegenomen. 

categorie "zeer waardevol" en "bijzonder kracht Nederland heeft bereikt. De groeiplaats kan zowel bos direct kan worden gedownload van het 

waardevol". betreffen als ook een houtwal of een enkele boom of struik provinciale portaal. 

welke als relict van het oorspronkelijke bos te beschouwen 

is. De provincie heeft voor de Heuvelrug de oude boskernen 

op grond van oude topografische kaarten en veldonderzoek 

in kaart gebracht. De boskernen zijn in drie waardeklassen 

ingedeeld. 

'· Bludlve1 slteltsgeblede11 t:Ht l1et Biadive1siteitsve1drag va11 Rio de fa11ei10, dom Nag i11 vombie1eidi11g. e111dat l1et llie1 m11 sh:!tl1ts r~ieavw, zat ed1te1 oak: i11 1 egatie1 e Re-
Nede1 laud 111edeo11de1 teke11d, Qloeie11 e11l~ele speciale gebiede11 gaat (de "pa1 els") ka11 afvvegi11g bell ukke11 gaa11 vvor den .. 

Aa11taste11 va11 ee11 plimitai1 i11spa1111i11gsverptid1ti11ge11 t.a.v. l1et belmud IJdll gebiede11 deze l-::aa1t11iet als 1Je11Ja11gi11g va11 de 
biodiQe1siteitsgebied dat gel1eel of 1Ja11 bela11g IJOOI l1et belmud 1Ja11 biodive1siteit vaait. 101oai 11ataai waat deli11g wai de11 gebr uikt e11 die11t allee11 
gedeeltelijk is getege11 bim1e11 de El I~. t1t1 ec:l1t vvm de11 deze gebiede11 11m111Ernteel op l{aa1 t gezet ap te1 aa11vulli11g. 

basis it1e111 ~11t1ptettilig1t1a11 e:oh:sgi:sdn:? k;ivcrliteiten ~ Er 
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POTI:NTil:LE WAARDEN 

Natuurcloeten (UNAT's) zoals vastgelegd Bij dit aspect is een deskundigenoordeel niet altijd te voorkomen omdat de Diverse kaarten met grondwater- Verschillende kaarten met abiotische 

in het Natuurbeheerplan. criteria niet hard te krijgen zijn. Het is een zelfstandige afweging waarbij de bodem en andere gegevens. kwaliteiten die nu ook reed!. voor 

Abiotlsche omstandlgheden voor actuele waarden. de potentiele waarden en de abiotische omstandigheden Uiteindelijk wordt gestreefd naar een reguliere plantoetsing gebruikt 

bijzondere ecologische kwaliteiten een plaats innemen. Deze weging kan alleen locatiespecifiek gemaakt kaart met daarop aangegeven waar de word en: watertoets, aardku ~dige 

worden op basis van basismateriaal op kaarten I in databases en abiotische omstandigheden goed tot waarden, stiltegebied etc. 

aanvullend gericht veldonderzoek zeer goed zijn. De komende jaren zullen deze kaarten 

Noot: in de oudere natuurgebiedsplannen wordt bij de toewijzing van aangevuld /steeds geactualiseerd 

natuurdoeltypen gesuggereerd dat op basis van basiskaarten eenvoudig worden . 

een doeltype toe te wijzen is. Dat is een onterechte sugge!stie omdat de 
basiskaarten die mate van detail helemaal niet hebben. Mu worden clusters 

van mogelijke c oeltypen toegewezen waar op grond van de terreinsituatie 

uiteindelijk een keuze wordt gernaakt door DLG in overleg met de eigenaar. 

:.!'. Aaneengeslotenheid en robuustheid 
--

Toetsaspecten signlflcantle Toelichtlng lnformatlebron Reguller RO of extra 

Opsplit!;ing van een gebied Seide begrippe11 staan voor het tegengaan van Kaart met (grote) natuureenheden (absoluut Het toetsen op dit onderdeel is in principe 

Verkleining van een gebied versnippering. Bestaande versnippering wordt nu en relatief t.o.v. omgeving): nog te maken gebruikelijk, ook als nee tenzij niet aan de orde 

bestreden met faunavoorzieningen, ecoducten, afsluiten is: ook versnippering van andere delen van het 

van wegen en a1'braak van gebouwen. landelijk gebied is ongewenst. 

3. Bijzondere soorten 
Toetsaspecten slgnlficantle Toellchtlng lnformatlebron Reguller RO of extra 

1. Flora .. en faunawet (Ffw) Dit zijn soorten die wettelijk zijn beschermd. Meer - Gegevens van beschermde soorten kunnen Regulier. 
informatie via d ·~ website van LNV (www.minlnv.nl en dan worden opgevraagd bij de provinciale 

Negatieve gevolgen voor beschermde zoeken op beschermde soorten of kijk in de EcoDataBank via 1JEtuuri!!fQ@..MQYincie· 

soorten uit tabel 2 en 3 Ffw. soortendalabse op de site). utrecht.nl. Overigens kunnen a Ileen door de 
provincie zelf verzamelde gegevens word en 
geleverd (ivm auteursrechten derden). 

- Gegevens van beschermde soorten kunnen ook 
worden aangekocht bij het Natuurloket 
httn://www.natuurl9ket.nl. 

2. Bedmlgde soorten van de Rode lljsten Als uitwerl<ing v.in het overheidsbeleid uit Taakstelling 8 - Gegevens van bedreigde soorten kunnen worden Regulier (wordt doorgaans bij 
en Oranje lljsten van de rijksnota 'Natuur voor mensen, mensen voor opgevraagd bij de provinciale EcoDataBank via natuurtoetsen voor de Ffw 

natuur'(2000) en de internationale verplichtingen zijn riatuurinfo@11rovincie-utrecht.nl. Overigens meebeschouwd). 
Negalieve gevolgen voor bedreigde landelijke Rode ijsten van bedreigde en kwetsbare dieren kunnen alleen door de provincie zelf verzamelde 

soorten uit de categorieen "bedreigd", en planten opgesteld. Daarbij is wettelijk vastgelegd dat de gegevens worden geleverd (ivm auteursrechten 

"ernstig bedreigd" of "op het punt van overheid zich in;'.et voor de bescherming van deze soorten 
de rd en). 

- Gegevens van bedreigde soorten (alleen Rode 
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verdwijnen" van de Rode en/of Oranje 

Lijsten. 

s. Essentiele verbindingen 

Toetsaspecten signlflcantle 

1. Ecologische verblndlngszones, 
Robuuste verblndlngen, en ecoducten en 
faunapassages (fussen kerngebieden 
EHS). 

Door ingreep wordt een verbinding 

"ernstig belemmerd". dan wel kan niet 

meer gerealiseerd worden. 

2. Foerageer- en mlgratleroutes (binnen 
kerngebieden EHS). 

Door een ingreep wordt een verbinding 

"ernstig belemmerd" dan wel kan niet 

meer gerealiseerd word en. 

December 2007 

en dat zij het onderzoek en werkzaamheden die nodig zijn lijsten) kunnen ook worden aangekocht bij het 

voor de beschermingvan deze Rode lijstsoorten dient te Na tu urloket lillJ:1: I /WW'J'l .n at[J.!!flok_~J..!!l· 

bevorderen. 

Analoog aan de methodiek en de intentie waarmee de Rode 

lijsten landelijk opgesteld zijn is in het provinciale 

Beleidsplan Natuur en Landschap opgenomen dat het 

provinciale soortenbeleid zich richt op in Utrecht bedreigde 

en kwetsbare soorten. De Oranje lijst voor fauna is door GS 

bekrachtigd is in 1997 en voor flora in 2001. Hierbij is 

bepaald dat de Oranje lijsten specifiek gebruikt zullen 
worden voor het toetsen van subsidieaanvragen en bij 

plantoetsing. In de Werkdocumenten Flora en Fauna zijn de 

oranjelijsten te vinden. 

Toellchting lnformatlebron Regulier RO of extra 
Ecologische verbindingszones hebben als - Doelsoorten zoals genoemd in het "Werkdocument Ecologische Regulier. 
doel om kerngebieden van de EHS met Verbindingszones provincie Utrecht" (1993) en de natuurgebiedsplannen. 

elkaar te verbinden en barrieres als - Doelsoorten zoals genoemd in het rijks- en provinciale beleid m.b.t. robuuste 

wegen passerbaar te ma ken voor flora en verbindingen. (Afsprakendocument LNV - Provincies van november 2003 en 

fauna. Rijk en provincie hebben hiertoe technische uitwerking in Handboek voor Rubuuste verbindingen (Alterra) 

verschillende verbindingen aangewezen. 
- Eisen verbindingszones per doelsoort zoals onder andere beschreven in modellen 

Alterra ("Tover"), op te vragen bij provincie of te beoordelen door Quick scan-
toetsers. 

Dit zijn routes die binnen kerngebieden - Gegevens in provinciale EcoDataBank en Natuurloket. 
van de EHS liggen en die gebruikt word en - Extra onderzoek of externe bronnen. Aanvullend onderzoek is nodig, afhankelijk 

door dieren om van rust- naar foerageer van situatie en voorkomen van soorten in de buurt. Ter beoordeling aan Quick 

plaats te lrnmen, seizoensmigratie e.d. Te scan-toetsers. 

den ken valt aan bijvoorbeeld wildwissels 

of bomenlanen voor vleermuizen. 
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1. Deze tabel passen we toe voor alle functies in of nabij de EHS (inclusief ecologische verbindingszones}, ·dus NIET ALLEEN VOOR 
VERBLIJFSRECREATIE OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG. Deze tabel is door GS toe.gezonden aah a\le gemeenten op de Heuvelrug als bijlage bij een 
brief over verbli)fsrecreatie. De· tabel is ter kenn'is gebracht van Provinciale Staten maar niet door hen vastgesteld 

2. Toetsaspect 3 onder actuele waarden (biodiversiteitsgebieden) is geschrapt vanwege het ontbreken van toegevoegde waarde en het lei den tot 
verwartende informatie. 

3. lndien u een papieren versie van deze tabel gebruikt dan l<unt u uiteraard de linken naar informatie ap onze website nlet gebruiken. Via de 
zoekfunctie op de website of via het thema Natuur en landschap vindt u deze informatie ook. 
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Bijlage 4 

Vegetatiestructuur en Natuurtypen De Haar 2009/2010 

lnleiding 
In het kader van het MER en de Nee, tenzij afweging voor de uitbreiding van de golfbaan heeft 
Bureau Schenkeveld in de zomer van 2009 de vegetatiestructuur en natuurtypen onderzocht. 

Methode 
In juli 2009 is het terrein 5x bezocht. In het veld zijn alle vakken met een houtachtige 
vegetatie en een ongemaaide kruidlaag begrensd. Binnen deze vakken is op vastgestelde 

punten de vegetatiestructuur bepaald. De dichtheid van de meetpunten bedraagt ongeveer 
1/400m2. De oppervlakte van elk meetpunt is 50 m2 (diameter 8 m). Per meetpunt is de 

bedekking van de achtereenvolgende lagen geschat. Deze lagen zijn: 

boomlaag: > 6 m 
struiklaag: 1,5- 6 m 
kruidlaag: O - 1,5 m; zonder (lever)mossen 
moslaag: O - 0,05 m; alleen uit (lever)mossen bestaande. 

De positie (coordinaten) van de meetpunten is vervolgens in AutoCad vastgelegd. Met behulp 

van dit program ma is vervolgens per laag het verloop van de bedekking gecalculeerd en 

getekend. 

Resultaat (De genoemde figuren zijn niet opgenomen in deze bijlage). 

De figuren 1, 2, 3 en 4 tonen de ligging van de van de verschillende gecalculeerde 

bedekkingsklassen van respectievelijk de boom-, struik-, kruid- en moslaag. Figuur 5 toont 

de bedekking van de boomlaag en de diameterklasse van de bomen (figuren niet opgenomen 
in deze rap portage). Figuur 6 toont de verspreiding van de natuurtypen gebaseerd op de 

vegetatiestructuur. Dit zijn loofbos, parkbos, struweel, ruigte, bloemrijk grasland, water en 

moeras. 

Loofbos is bos met een bedekking van de boomlaag van tenminste 40% en van de struiklaag 

van tenminste 10%. Het oppervlak is 18,28 ha Parkbos heeft een bedekking van de 

boom\aag van tenminste 1U0/o en van de stru1klaag van maximaal 10%. De kruidlaag wordt 
niet of extensief (maximaal lx/jaar) gemaaid. Het oppervlak is 8,34 ha. 
Bij jonge aanplant, struweel en mantels is de bedekking van de boomlaag maximaal 10%. 

Het oppervlak is 0,34 ha. Ruigte/zoom wordt extensief gemaaid (maximaal lx/jaar). De 

bedekking van de boom- en struiklaag is maximaal 10%. Het oppervlak is 0,64 ha. 
Bloemrijk grasland wordt botanisch beheerd (maaien en afvoeren 2x/jaar). Het oppervlak is 

slechts 0,06 ha. De sloten en waterpartijen staan permanent onder water. Het oppervlak is 5 
ha. Moeras ontbreekt. Het overige deel van het terrein wordt intensief gemaaid (> 2x/jaar) of 

geklepeld. Dit deel is niet als natuur onderscheiden. Het oppervlak hiervan is 22,85 ha. 

Discussie 
Er zijn relatiefweinig plekken met een rijke horizontale gelaagdheid. Het areaal loofbos 

bedraagt 33%. Op veel plekken is recentelijk ingegrepen, waardoor een zekere uniformiteit is 
ontstaan. Hierdoor is Pr ruimtelijk gezien (in het platte vlak) wet veel varlatle. 

.· 
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Brandnetelvelden met een enkele struik gaan direct over in dichte jonge aanplanten of open 

opstanden van oude bomen en een dichte struiklaag. De betreffende ingrepen zijn: 

de kruidlaag is de afgelopen jaren een keer gemaaid; 
de struiklaag is recentelijk teruggezet; 
de struiklaag is recentelijk verwijderd/geklepeld; 
de bomen zijn gekapt en de nieuwe opstand is nog jong. 

De ingrepen zijn ingegeven door golftechnische eisen (de bal moeten kunnen worden 
teruggevonden) of hebben een landschappelijke of bosbouwtechnische reden. Het huidige 

maai- en snoeibeheer is intensiever dan vanuit het golfspel zelf nodig is. De benodigde 

oppervlakte hiervoor bedraagt ca. 19 ha (nu dus bijna 23 ha). Een aantal soorten zijn op het 
schaalniveau van het plangebied specifiek aan rijk gestructureerd bos gebonden. Dit zijn Ree 

(verblijfplaats overdag), Gewone grootoorvleermuis (verblijfplaats en jachtplek), Struikmos 

(groeiplaats) en een aantal struiklaagbewonende broedvogels als Winterkoning, Heggenmus. 
Het parkbos kent meer specifieke bewoners. Dit zijn Watervleermuis (verblijfplaats), Ruige 

dwergvleermuis Oachtplek), Gewoon sneeuwklokje, Grote keverorchis, Elzenzegge, 

Boszegge, Gevlekt longkruid (groeiplek). Nog meer soorten zijn overigens gebonden aan 
bosranden en oude (en holle) bomen. Ook dat is natuurlijk specifiek voor landgoederen als 

die van kasteel de Haar. Voorbeelden hiervan zijn de diverse holtebewonende en 

bosrandbejagende vogels en vleermuizen. Maar verder ook zoomplanten als 

Hartzonnebloem, Bloedzuring, Bosaardbei, Gewone agrimonie, Brede wespenorchis. 

Op grond van de recente inventarisatiegegevens (broedvogels, vaatplanten, vleermuizen, 
vegetatiestructuur) houdt de provinciale natuurwaardering geen stand. Met name de strook 

tussen de Haardijk en hole 1 is minder waardevol dan voorgesteld, terwijl voor het bos in het 

midden- en oostelijk deel het tegenovergestelde geldt. 
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> Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag 

Golfclub De Haar 
L.C.J.M. Spigt 
Postbus 104 
3450 AC VLEUTEN 

Datum 4 maart 2011 
Betreft Besluit 

Ruimtelijke ingrepen 

Geachte heer Spigt, 

Dienst Regelingen 
Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en lnnovarie 

Naar aanleiding van uw verzoek van 15 september 2010 en de aanvulling hierop 
van 10 november 2010, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2010/0363 
om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, 
deel ik u het volgende mee. Ik kan u de gevraagde ontheffing niet verlenen, 
omdat er geen sprake is van overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet. Dit houdt in dat het toegestaan is de voorgenomen werkzaamheden 
zonder ontheffing uit te voeren, mits de in deze brief genoemde maatregelen 
worden uitgevoerd. Verder in deze brief staat vermeld wat daarvoor de redenen 
zijn. 

De aanvraag 

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project 'Golfbaan de Haar 
u itb1eidi11g', ydeyen aan de Parkweg 5 in Vieuten m de gemeente Utrecht, een en 
ander zeals is weergegeven op de kaart op pagina 2 van het bij de aanvraag 
gevoegde rapport 'Activiteitenplan Golfbaan De Haar' van 8 novernber 2010. Het 
project betreft de uitbreiding van een 9-holes golfbaan naar een 18-holes 
wedstrijdbaan. Hiervoor is uitbreiding en reconstructie van de huidige baan 
noodzakelijk. De reconstructie bestaat uit de bouw van een nieuw clubhuis, de 
aanleg van een parkeerplaats, het realiseren van een nieuwe ontsluiting over de 
huidige golfbaan naar het nieuwe clubhuis, de aanleg van een openbaar 
wandelpad in de randen van de huidige golfbaan, de aanleg van waterpartijen en 
het verleggen van holes. In totaal zullen voor deze werkzaamheden 750 bomen 
worden gekapt. Tevens worden op diverse locaties nieuwe bomen en st ruiken 
aangeplant. De uitbreiding betreft de aanleg van een driving range en 4 holes op 
landbouwgronden ten westen en oosten van de huidige golfbaan. Ontheffing wordt 
gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en 
faunawet voor wat betreft exernplaren van de gewone dwergvleerrnuis, gewone 
grootoorvieermuis, rosse vieermuis, ru1ge dwergvleermuis, watervleermuis en de 
kamsalamander. 

Dienst Regelingen 

Postbus 19530 
2500 CM Den Haag 
hetlnvloket. nl 

T 0800 • 22 333 22 
F 070 • 378 61 39 
ffwet@minlnv.nf 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
FF/75C/2010/0363.afw . m1' 
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Overwegingen 

Wetteliik kader 
Beschermde soorten 

De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige 
dwergvleermuis en de watervleermuis zijn beschermde inheemse diersoorten als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet. De kamsalamander 
is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder c, van 
de Flora- en faunawet. De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en de kamsalamander zijn 
tevens opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en 
plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. 

Verbodsbepa/ingen 
Op grond van artikel 11 van de Flora- en faunawet is het verboden om nesten, 
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde 
inheemse diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of 
te verstoren. 

Vaste rust- en verblijfplaats 
Tot vaste rust- en verblijfplaatsen als bedoeld in artikel 11 van de Flora- en 
faunawet worden locaties gerekend waarin zich kraamkolonies, paarverblijven, 
overwinteringsplaatsen en verblijven van groepen mannetjes bevinden, 
afhankelijk van de soort. Belangrijke migratie- en vliegroutes en 
foerageergebieden die van belang zijn voor de instandhouding van een vaste rust
of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen hier ook onder. Daarnaast 
vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijvoorbeeld holen) of 
standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van 
een soort op populatieniveau of per exemplaar hieronder. 

Functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats 
De verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet worden 
enkel overtreden wanneer de door dit artikel beschermde vaste rust- en 
verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen vervullen. 
De functionaliteit van deze beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen gaat door 
het uitvoeren van de werkzaamheden achteruit of wordt (volledig) aangetast. De 
vaste rust- en verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan de 
beschermde dier- of plantensoort bieden als voorheen. Onder bepaalde 
omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat aantasting van een - op zich zelf niet 
beschermd - gebied deze functionaliteit van de beschermde vaste rust- en 
verblijfplaats aantast en derhalve leidt tot overtreding van de verbodsbepalingen 
genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet. 

Dienst Regelingen 

Datum 
4 maart 2011 

Onze referentie 
aanvraagnummer 
FF/75C/2010/0494 
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Vleermuizen 
De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige 
dwergvleermuis en de watervleermuis zijn in het plangebied aangetroffen. 

Het plangebied heeft voor de gewone dwergvleermuis de functie van 
foerageergebied en vliegroute. Vlak buiten het plangebied zijn 2 kraamkolonies 
aanwezig. De gewone dwergvleermuis jaagt op windbeschutte, dichte delen van 
het golft:errein: vooral in het zuidelijke middendeel wordt intensief gejaagd. 
Daarnaast zijn de halfopen beschutte lanen en randen van het plangebied 
belangrijk foerageergebied. Vliegroutes bevinden zich vooral aan de randen van 
het plangebied, ook de singels aan de oostzijde waar de uitbreiding wordt 
gerealiseerd. 

Het plangebied heeft de functie van zomerverblijfplaats en foerageergebied voor 
de gewone grootoorvleermuis. In het nabijgelegen kasteelbos is een kraamkolonie 
aanwezig waarvan de dieren waarschijnlijk komen foerageren op het noordelijke 
deel van het golft:errein. Daarnaast zijn foeragerende dieren waargenomen op het 
centrale deel van het golfterrein. Hier zijn eveneens drie bomen met 
verblijfplaatsen aangetroffen. Jagende dieren zijn vooral waargenomen boven 
ruigtevegetaties langs paden en onder bomen, vooral daar waar een struiklaag 
aanwezig is. Gewone grootoorvleermuizen overwinteren in gebouwen in de 
omgeving van het golfterrein. Het plangebied is van groot {regionaal) belang voor 
deze soort gezien het kleinschalige karakter met dichte bosschages en de 
beperkte uitwijkmogelijkheden in de omgeving. De populatie heeft al moeten 
incasseren gezien de sloop van onder meer een winterverblijfplaats. 

Het plangebied heeft de functie van kraamverblijfplaats, paarverblijfplaats en 
mogelijk overwintering, foerageergebied en vliegroute voor de rosse vleermuis. In 
het plangebied zijn in ieder geval 10 bomen in gebruik door kraamkolonie(s). 
Deze bomen liggen vooral in het midden en :widen van het terrein. Het 
zuidoostelijk deel van de golfbaan vormt een belangrijk foerageergebied, omdat 
hier de meeste dieren zijn waargenomen. Dok zijn er enkele baltsende mannetjes 
waargenomen. Het is aannemelijk dat rosse vleermuizen ook in boomholten in het 
plangebied overwinteren. Het plangebied is van groot belang voor deze soort 
,.,o.,.i.on ,..o ::a:aruA10'7lnhoirt \1::::.n n11rlier-o hncnnc:+:::::r.nrton mot hnl~on u.1ollro in rio '::f--•'-•• ........ _ ........ __ ,'::f'''-' ........... ----· ............. _ ... t"'_ ....... 1.--·· ........... ,,_, ... _,., ··-·· ... - ... --
omgeving zeer beperkt aanwezig zijn. 

Het plangebied heeft de functie van paarverblijfplaats, en mogelijk overwintering-, 
en foerageergebied voor de ruige dwergvleermuis. Er zijn diverse paarlocaties 
aanwezig midden op het terrein en langs de randen. De essentiele 
foerageergebieden liggen nabij waterpartijen. 

Het plangebied heeft de functie van kraamverblijfplaats, foerageergebied en 
vliegroute voor de watervleermuis. In het plangebied zijn 3 koloniebomen 
aangetroffen op het centrale/zuidelijke deel van de golfbaan. Foeragerende dieren 
zijn vooral waargenomen boven de vijvers op het golfterrein. Paarverblijven en 
winterverblijven liggen vermoedelijk niet in de omgeving. Het plangebied is van 
groot belang voor deze soort gezien de aanwezigheid van oudere bosopstanden 
met holten, welke in de omgeving zeer beperkt aanwezig zijn. 

Foerageerplaatsen en vliegroutes zijn enkel ontheffingsplichtig indien zij van groot 
belang zijn voor de functionaliteit van de verblijfplaatsen van de betreffende soort, 
doordat er onvoldoende alternatieven voorhanden zijn. 

Dienst Regelingen 

Datum 
4 maart 2011 

Onze referentie 
aanvraagnummer 
FF/75C/2010/0494 
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Door de geplande werkzaamheden worden vaste rust- en verblijfplaatsen van de Dienst Re11enn11en 

gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige 
dwergvleermuis en de watervleermuis beschadigd, vernield en verstoord. Om de Datum 

functionaliteit van de rust- en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, 4 maart 2011 
gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en de onze rererentie 

watervleermuis te waarborgen stelt u de volgende maatregelen voor: aanvraagnummer 
• De bomen met paarverblijven van de ruige dwergvleermuis worden alleen FF/?sc12010;0494 

buiten de paarperiode (15 juli tot en met 1 november) gekapt worden. 
• Ten behoeve van de herinrichting wordt bij zowel hole 15 als hole 5 (in het 

activiteitenplan wordt hole 16 genoemd, dit is na overleg incorrect gebleken) 
een boom met een paarfunctie voor de ruige dwergvleermuis gekapt. 
Minimaal een half tot een heel jaar v66r de kap van de bomen met de huidlge 
paarfunctie worden een zestal vleermuiskasten (Waveka, Plat model type 1FF) 
geplaatst in de bomen in de directe omgeving van de te kappen bomen. Een 
half jaar is mogelijk wanneer de kasten worden geplaatst v66r het voorjaar en 
er aangetoond wordt dat de geplaatste kasten warden gebuikt. Plaatsing van 
de vleermuiskasten gebeurt onder begeleiding van een deskundige1 op het 
gebied van vleermuizen. 

• Bij hole 7 wordt ervoor gezorgd dat de vier bomen met 
vleermuisverblijfplaatsen in de beschutting komen te liggen (in de derde rij). 
Bomen in de bosschage er achter worden gespaard. 

• Om te voorkomen dat door de werkzaamheden de vier bomen met 
vleermuisverblijfplaatsen bij hole 17 meer aan de rand van het bos komen te 
staan, wordt het pad dat door de hole loopt verlegd naar het westen, zodat er 
twee rijen bomen kunnen worden gespaard die de vleermuisverblijfplaatsen 
beschutting bieden. 

• Voor de aanleg van hole 9 wordt het eiland (zeals weergegeven in figuur 3 op 
pagina 6 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Activiteitenplan Golfbaan 
De Haar - bij de ontheffingsaanvraag ex artikel 75 van de Flora- en faunawet, 
versie 1.2' van 8 november 2010) in noordelijke richting verschoven en op het 
eiland worden oude bomen, die meer wind vangen, geplant. Tevens warden er 
minder bomen aan de noordwest kant van de hole gekapt (eventueel is kap 
alsnog mogelijk wanneer de bomen op het eiland volgroeid zijn). Aan de 
zuidwestelijke kant van het pad dat door de hole loopt wordt een boom 
gespaard. Op deze wijze wordt de koude wind uit een noordwestelijke richting 
optimaal tegengehouden, voor wat betreft de bomen met 
vleermuisverblijfplaatsen. De aanleg en beplanting van het eiland worden 
uitgevoerd en zijn functioneel v66rdat de bomenkap ten behoeve van hole 9 
wordt uitgevoerd. 

1 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstaat onder een deskundige een persoon die 
voor de situatie en soorten ten aanzlen waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, 
aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te 
zijn opgedaan doordat de deskundige: 

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten metals zwaartepunt (Nederlandse) 
ecologie; en/of 
op MBO niveau een opleiding heeft afgerond metals zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning 
en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is 
aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebled van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam 
voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, 
Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, 
KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De 
Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebled van de soortenmonitoring en/of - bescherming. 
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• Voor het verdwijnen van drie essentiele foerageergebieden worden de Dienst Regellngen 

volgende maatregelen getroffen: 
o Ten noorden van de half open bosrand bij hole 18 (ruige Datum 

dwergvleermuizen) wordt een bosschage aangeplant, hierbij wordt de 4 maart 2011 
open structuur van het huidige jachtgebied overgenomen (in verband met onze referentte 

het insecten aanbod). De bosschage zal bestaan uit opgekroonde bomen aanvraagnummer 
met een ruige ondergroei van kruiden. Deze locatie is geschikt door de FF/1sc12010/0494 
nabijheid van water, wat ook bij het huidige jachtgebied zo is. 

o Het grootste deel van het foerageergebied van de gewone 
grootoorvleermuis bij hole 7 blijft behouden, zodat de functionaliteit van 
dit gebied gewaarborgd blijft. 

o Aan beide zijden van de centrale laan van de krakeling wordt een 
zoomvegetatie aangelegd. 

Deze maatregelen worden v66rafgaand aan de kapwerkzaamheden 
uitgevoerd. 

• Rondom de oostelijke uitbreiding (hole 2 en 3) wordt een ononderbroken 
elzensingel (breedte 2 meter) aangelegd. 

• Op de driving range wordt een bomengroep aangeplant. 
• De aansluiting op de overloopparkeerplaats loopt via de nieuwe 

ontsluiti ngsweg 
• De foerageergelegenheid voor vleermuizen wordt uitgebreid door de aanplant 

van nieuw bos en de ontwikkeling van mantel-/zoomvegetatie, bloemrijk 
grasland, water en moeras. 

• In het nog te maken natuurbeheerplan worden specifieke 
vleennuismaatregelen opgenomen zeals het maken van een open zolder voor 
de gewone grootoorvleermuis in de greenkeeperloods, het ophangen van 
vleermuiskasten en het ontwikkelen van bosopstanden met bomen met 
holten. Door een goede sturing van recreanten en een gericht beheer van de 
bosopstanden kunnen de negatieve effecten sterk worden beperkt. Het 
beheerplan dient v66r de afronding van de werkzaamheden ter goedkeuring 
naar Dienst Regelingen te worden gezonden. 

De door u voorgestelde maatregelen zijn grote lijnen voldoende. Orn de 
functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleerrnuis, rosse vleermuis, ruige 
dwergvleermuis en de watervleermuis voldoende te waarborgen, dient u echter 
ook de volgende maatregel uit te voeren: 
• De populaties van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis 

rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis dienen tot 5 jaar na 
uitvoering van de verstorende werkzaarnheden te worden gemonitord. 
Monitoringsresultaten dienen jaarlijks v66r april ter goedkeuring te warden 
toegestuurd naar Dienst Regelingen. Indien uit de monitoringsresultaten blijkt 
dat onverhoopt negatieve effecten op de beschermde soorten optreden, dient 
u door middel van aanvullende maatregelen ervoor zorg te dragen dat een 
overtreding wordt voorkomen. 

Voor alle vleermuissoorten neemt de kwaliteit en de omvang van het 
foerageergebied af. Er worden echter op diverse plaatsen bosschages, 
zoomvegetatie en singels aangeplant. Met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid kunnen deze maatregelen de functionaliteit van de vaste rust
en verblijfplaatsen behouden. 
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Voor de rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en Dienst Regellngen 

de watervleermuis wordt aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen voorkomen 
door bomen met (potentiele) vaste rust- en verblijfplaatsen te sparen, evenals Datum 

door te voorkomen dat bomen aan de rand van een bosschage komen te staan en 4 maart 2011 

een verblijfplaats door indirecte effecten ongeschikt wordt. Voor de ruige onze referentie 
dwergvleermuis worden alternatieve paarverblijfplaatsen aangeboden die direct in aanvraagnummer 

gebruik genomen kunnen worden waardoor aantasting van de functionaliteit van FF/7sc1201010494 
de vaste rust- en verblijfplaats wordt voorkomen. 

De functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige 
dwergvleermuis en de watervleermuis komt met bovenstaande maatregelen niet 
in het geding. Een ontheffing is dan ook niet nodig. 

Kamsalamander 
De kamsalamander is in het plangebied aangetroffen. Het betreft een gei'soleerde 
populatie en dat maakt de soort op deze locatie erg kwetsbaar. Het plangebied 
heeft de functie van voortplantingsbiotoop, overwinteringsbiotoop en 
foerageergebied. Foerageerplaatsen zijn enkel ontheffingsplichtig indien zij van 
groot belang zijn voor de functionaliteit van de verblijfplaatsen van de betreffende 
soort, doordat er onvoldoende alternatieven voorhanden zijn. Door de 
werkzaamheden worden vaste rust- en verblijfplaatsen van de kamsalamander 

- verstoord en vernield. 
Om de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen van de 
kamsalamander te waarborgen, stelt u de volgende maatregelen voor: 
• Het vergroten van de poel en het verbreden van de sloot waar de 

kamsalamander is aangetroffen gebeurt in de winterrustperiode van de 
kamsalamander (oktober-februari). 

• Het voortplantingswater van de kamsalamander wordt niet gedempt maar 
alleen uitgebreid. 

• Het nieuwe voortplantingswater is vanaf de 'krakeling' (voorbij de nieuwe hole 
15) met een damwand (plus overloop) geTsoleerd van het slotenstelsel en 
wordt visvrij gehouden. 

• Het te kappen bos op het westelijk deel van de bestaande baan (ter plekke 
van de nieuwe holes 7, 8, 15 en 16) wordt in de zomer (vanaf 1 juli) 
v66rafgaand aan het kappen met een scherm ontoegankelijk gemaakt voor de 
kamsalamander. 

De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende. De werkzaamheden aan het 
voortplantingswater worden uitgevoerd buiten de kwetsbare 
(voortplantings)periode van de kamsalamander. Het voortplantingswater wordt 
beperkt aangetast doordat alleen de oevers worden vergraven. Het biotoop is 
tijdens de voortplantingsperiode beschikbaar voor voortplanting. Bovendien wordt, 
door de plaatsing van een damwand, voorkomen dat na de graafwerkzaamheden 
vis het voortplantingswater kan bereiken. De aantasting van het 
overwinteringsbiotoop is marginaal. Er wordt namelijk slechts op zeer beperkte 
schaal vlakbij het voortplantingswater beplanting verwijderd. Er blijft voldoende 
voortplantingswater en overwinteringsbiotoop beschikbaar. De functionaliteit van 
de vaste rust- en verblijfplaatsen van de kamsalamander komt met bovenstaande 
maatregelen niet in het geding. Een ontheffing is dan ook niet nodig. 
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Zorgplicht 
Voor alle soorten geldt de zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die 
van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en 
plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen. 

Voge ls 
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen 
van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. 
Voor de in het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door 
werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. 
Tevens kunnen voorbereidende maatregelen warden getroffen om te voorkomen 
dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Ik wijs u erop dat 
voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van 
de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 
periode. Voorts wijs ik u erop dat verblijfplaatsen van standvogels die hun 
verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zeals holen van spechten, jaarrond zijn 
beschermd. Voor het verwijderen van dergelijke verblijfplaatsen is te alien tijde 
een ontheffing vereist. 

Besluit 

Gelet op het voorgaande wijs ik uw aanvraag voor een ontheffing ex artikel 75 
van de Flora- en faunawet af. 

Conclusie 

Dit houdt in dat het toegestaan is bovenstaande werkzaamheden zonder 
ontheffing uit te voeren, mits de door u voorgestelde maatregelen zoals genoemd 
in dit besluit warden uitgevoerd. 

-
Ik wijs u erop dat als u de maatregelen zoals genoemd in dit besluit niet uitvoert, 
u (mogelijk) toch ontheffing van de Flora- en faunawet nodig heeft. 

Als u toch een ontheffing nodig heeft voor een soort die genoemd is op bijlage IV 
van de Habitatrichtlijn dient u voor het verkrijgen van deze ontheffing voor het 
project een belang, genoemd in de Habitatrichtlijn, aan te tonen. Indien dit belang 
niet kan worden aangetoond, wordt de aanvraag afgewezen en mag u het project 
niet uitvoeren. De belangen genoemd in de Habitatrichtlijn zijn: 
• Bescherming van de wilde flora en fauna en instandhouding van natuurlijke 

habitats. 
• De volksgezondheid, de openbare veiligheid. 
• Andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijk 
gunstige effecten. 

Daarnaast wijs ik u erop dat als u afwijkt van de maatregelen zeals genoemd in 
dit besluit, zonder ontheffing of goedkeuring aan te vragen, u zeer waarschijnlijk 
in overtreding bent van de Flora- en faunawet. Ik kan dan door 
bestuursrechtelijke dwang toe te passen de strijdige situatie alsnog beeindigen. 

Dienst Regelingen 

Datum 
4 maart 2011 

Onze referentle 
aanvra11gnLJmmer 
FF/75C/2010/0494 



Dat kan betekenen dat een last ender dwangsom wordt opgelegd, of dat 
bestuursdwang wordt toegepast. Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden 
opgelegd. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van 
bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt 
voldaan aan het bij of krachtens de Flora- en faunawet bepaalde. 

Wanneer u al leges heeft betaald dan betalen wij u deze zo spoedig mogelijk 
terug. 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende 
bezwaarschrift naar Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, 
postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 

Vermeld in uw bezwaarschrift: in ieder geval het aanvraagnummer 
FF/75C/2010/0494 en de datum van de beslissing. 

Op onze internetsite hetlnvloket.nl{bezwaar vindt u meer belangrijke informatie 
over het indienen van een bezwaarschrift:. 

-
Met vriendelijke groet, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
namens deze: 

~=============~> 
I. Velthuis 
De Teammanager Uitvoering Dienst Regelingen 

Dienst Regellngen 

Datum 
4 maart 2011 

Onze referentie 
aanvraagnummer 
FF/75C/2010/0494 
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236 bestemmingsplan "Haarzuilens" (concept) 



Datum 

4 december 2008 

Uw brief d.d. 

Onderwerp 

bestemmingsplan Haarzuilens 

Geachte mevrouw Savelsberg, 

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling 
Mevrouw L. Savelsberg 
Postbus 8406 
3503 RK UTRECHT 

Contactpersoon 

Ing. J . van der Ree Doolaard 

Uw kenmerk 

Doorkiesnummer 

(030) 634 59 16 

Ons kenmerk 

196909 

Bijlage(n) 

1 

In antwoord op onze reactie op het Raamwerk bestemmingsplan Haarzuilens ontvingen wij de Nota 
van overleg. Wij kunnen instemmen met de wijze waarop onze reactie op het raamwerk in het 
bestemmingsp!an is verwerkt, namelijk door deze (grotendeels} over te nernen. 

Afgelopen periode had u diverse keren overleg met de heer Van der Ree Doolaard over de 
verschillende aspecten van het waterbeheer binnen Haarzuilens en de geplande uitbreiding van de 
golfbaan binnen het plangebied . De uitbreiding van de golfbaan, zoals beschreven in de 
startnotitie/MER Uitbreiding Golfbaan De Haar maakt inmiddels onderdeel uit van dit planproces. 
Verderop in deze brief gaan wij dieper in op dit onderdeel. 

Hoewel de vervaardigde concept-waterparagraaf voor bestemmingsplan Haarzuilens op sommige 
punten nog niet tot in detail definitief kan warden gemaakt, geven wij u in de bijlage al de 
opmerkingen die wij op dit moment hiervoor hebben. 

Relatie met herinrichtingsplan 
Bij de planvorming van het herinrichtingsplan Haarzuilens zijn wij intensief betrokken. Het plan is in 
nauw overleg met het waterschap tot stand gekomen. Wij kunnen ons dan ook vinden in de 
functietoekenning en maatregelen zoals deze in het herinrichtingsplan zijn aangegeven en die in het 
bestemmingsplan zijn opgenomen. Waar op enkele plaatsen een potentiele verslechtering van de 
waterhuishouding zou kunnen plaatsvinden, wordt deze door gerichte maatregelen gecompenseerd. 
Met het bestemmingsplan wordt bovendien een belangrijke stap gezet in de voltooiing van het 
wateisysteern voor de wijk Leidsche Rijn dat gedeeiteiijk binnen het piangeb1ed ligt. 

\_f\lilt L! blj be~ntwoording van deze brief de d8.tum sn ons kanmerk veiiiie!den. 
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Uitbreiding golfbaan 
Wat betreft de uitbreiding van de golfbaan: wij kunnen instemmen met deze ruimtelijke ontwikkeling. 
Wij waarderen de manier waarop water als integraal onderdeel in startnotitie/milieueffectrapport is 
opgenomen en delen uw mening dat er sprake is van een stand-still situatie ten aanzien van water. 
Voor uitgangspunten als "geen toename van de noodzaak (gebiedsvreemd) water aan te voeren" en 
"voork6men van ongewenste infiltratie door het doorsnijden van afsluitende kleilagen" (biz. 97) is het 
wel nodig dat deze vertaald worden in het definitieve ontwerp van het plan. Wij raden de 
initiatiefnemer dan ook aan om de detaillering van de golfbaan in nauw overleg met het waterschap 
vorm te geven. Hiervoor kan contact worden opgenomen met onze regiobeheerder, de heer 
H.J.M. van Rooijen, telefoonnummer (030) 634 58 54,e-mailrooijen.hjm@hdsr.nl. Verschillende 
werkzaamheden, waaronder graven en dempen van water, zijn vergunningplichtig op grond van de 
Keur van het waterschap. Wij verzoeken u de initiatiefnemer hierop te wijzen. 

Conclusie 
Om voorgaande redenen kunnen wij instemmen met de inhoud van het bestemmingsplan 
Haarzuilens, die gebaseerd is op het herinrichtingsplan Haarzuilens en de startnotitie/MER 
Uitbreiding Golfbaan De Haar. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de samenwerking tussen 
gemeente, landinrichtingscommissie en waterschap in dit gebiedsgerichte proces zal leiden tot een 
verantwoorde herinrichting van het plangebied, waarbij water een integraal onderdeel vormt in de 
ontwikkelingen. 

Over de nadere detaillering in de voorschriften en de doeleindenomschrijving van de bestemmingen 
water, waterkeringen (of waterhuishoudkundige doeleinden), rioolpersleidingen en de beschrijving 
van water en oevers in belendende bestemmingen, gaan wij graag met u in overleg. 

Hebt u nog vragen hierover, of wilt u een afspraak maken om de concept-waterparagraaf te 
bespreken, dan kunt u contact opnemen met de heer Van der Ree Doolaard, per telefoon onder 
nummer (030) 634 59 16 of per e-mail via reedoolaard.j@hdsr.ni. 

Met vriendelijke groet, 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
namens hen, 

ir. C.J.M. van Vliet 
hoofd afdeling Water en ruimte 

- 2 -



Bijlage 1 (behoort bij brief HDSR, nr. 196909) 

Concept-waterparagraaf Haarzuilens. 

WATER 

Met de watertoets wordt beoogd de waterbeheerders vroegtijdig in het ruimtelijke ordeningsproces te 
betrekken waardoor het water een evenwichtige plaats krijgt in ruimtelijke plannen. Een 
evenwichtige plaats houdt in dat in elk plan de negatieve effecten voor de waterhuishouding ten 
gevolge van ruimtelijke ontwikkelingen -waar mogelijk- moeten worden voorkomen. 
De resultaten van de watertoets worden weergegeven in deze paragraaf. Deze paragraaf is 
opgesteld in overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). 

Watersysteem 
Het watersysteem in het plangebied bestaat uit een groot aantal kleinere peilgebieden. De variatie in 
bodemopbouw, hoogteligging en gebiedsfuncties veroorzaakt dit. Het primaire watersysteem is op 
bijgaande kaart aangegeven. Naast de wateraan- en -afvoer voor het plangebied vormt een deel van 
het watersysteem ook de wateraan- en -afvoer voor de wijk Leidsche Rijn. 

De grotere watergangen vervullen een belangrijke functie in de aan- en afvoer van water en hebben 
dan ook in de !egger van watergangen de status van primaire watergang. 
Tot de primaire watergangen die in het plangebied voorkomen behoren onder meer Bijleveld, 
Heycop, Vleutense Wetering, Joostenlaanwetering, Haarrijn en Ouwenaar. Via gemalen loost het 
plangebied op de Leidse Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hieruit wordt zonodig water ingelaten. 

De vele kleinere peilgebieden hebben elk hun eigen waterpeil. Een overzicht van deze peilgebieden 
is weergegeven op bijgaande kaart. De peilen zijn vastgelegd in peilbesluiten waarvoor het 
waterschap verantvl/oordelijk is. Een overzicht van de gehanteerde peilen wordt dan ook niet 
relevant geacht. Hoewel de watergangen geen onderdeel zijn van de natte ecologische 
hoofdstructuur worden op sommige plaatsen oevers natuurvriendelijk ingericht. Om die reden is het 
van belang dat zowel de bestemming "water" als de hieraan grenzende bestemmingen het doel 
"oever en oeverzone" met een adequate doeleindenomschrijving bevat. 

Binnen het plangebied vinden geen herstructureringen van stedelijk gebied plaats. Wei wordt het 
gebied heringericht onder verantwoordelijkheid van de Landinrichtingscommissie Groengebied 
Utrecht-west. Het primaire watersysteem dat deaf- en aanvoer van de Vinexwijk Leidsche Rijn 
verzorgt, wordt op enkele punten ingrijpend aangepast. Deze wijzigingen zijn in het 
herinrichtingsplan Haarzuilens opgenomen en warden onder verantwoordelijkheid van de 
Landinrichtingscommissie uitgevoerd. Belangrijke wijzigingen op dit punt zijn de aanpassing van de 
Joostenlaan Wetering en het vergroten van de capaciteit van Haarrijn en Ouwenaar. De Haarrijn zal 
-indien mogelijk- gedeeltelijk van boezem- naar polderpeil worden verlaagd, waardoor de kades ter 
plaatse niet meer nodig zijn. Het is van groat belang dat de bepalingen in het bestemmingsplan deze 
voorziene aanpassingen aan het waterssysteem binnenplans mogelijk maken, zonder het 
bestemmingsplan weer te moeten wijzigen. 

Tot slot leidt ook de uitbreiding van de golfbaan tot wijzigingen in de waterhuishouding. Deze is 
voornamel!jk bepcrkt tot binnen de begrenzing van deze uitbieiding. Een goede afsternrning rnet hei 
waterschap is voor de detaillering essentieel, vooral vanwege het dunne kleidek dat bij doorsnijding 
(bij het graven van sloten) tot een ongewenste versterking van de wegzijging van oppervlaktewater 
kan leiden. 
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Water- en waterbodemkwaliteit 
De waterkwaliteit in het gebied wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van het 
aangevoerde water en de activiteiten binnen het gebied. Binnen het gebied Haarzuilens vinden 
agrarische activiteiten plaats die invloed hebben op de stikstof- en fostaatbelasting van het 
oppervlaktewater. Verder wordt het gebied Haarzuilens benut voor doorvoer van water van en naar 
de Vinexwijk Leidsche Rijn. 

De waterkwaliteit in het gebied voldoet aan de MTR-normen, de kwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater. Momenteel is het waterschap bezig om ook de ecologische beoordelingsnormen 
uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te introduceren voor de watergangen Ouwenaar en 
Haarrijn. Resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Met de ontwikkelingen in het bestemmingsplan 
worden ook maatregelen mogelijk gemaakt (o.a. aanleg van natuurvriendelijke oevers) om deze 
KRW-doelen op termijn te bereiken. 

In 2002 heeft het waterschap een inventarisatie uitgevoerd naar de vegetatie en een aantal 
abiotische parameters om een ecologische beoordeling van de stadswateren te kunnen maken. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een drietal kwaliteitsniveaus te weten de ecologie van de oever, de 
ecologie van het water en de beleving. Het vegetatieonderzoek strekt zich echter niet uit tot het 
plangebied Haarzuilens. 

Het water in plangebied vormt onderdeel van het Baggerplan van de gemeente Utrecht uit 
september 2001. Op de planning van het waterschap is uitvoering van baggerwerken in het gebied 
gepland na 2010. Zo mogelijk zullen baggerwerkzaamheden gelijktijdig met de werkzaamheden in 
het kader van de Herinrichting Utrecht West, deelplan Haarzuilens danwel AVP-gebied Utrecht 
Midden-Zuid worden uitgevoerd. 

Waterkeri ngen 

Binnen het plangebied komen regionale waterkeringen voor langs Haarrijn en Heycop. Deze zijn op 
de bijbehorende kaart aangegeven. 
Voor deze waterkering is de dubbelbestemming "primair waterkering" van kracht. De waterkering 
bestaat uit een kernzone, een beschermingszone en een buitenbeschermingszone waarbinnen in 
afnemende mate beperkingen gelden ten aanzien van het grondgebruik. 

• De zonering van de waterkering is als volgt opgebouwd: 
• kernzone = grondlichaam waterkering van "teen" tot "teen" plus 5 meter 
• beschermingszone: + 5 meter 
• buiten beschermingszone 15 meter 

De zonering van de waterkering is met de bijbehorende bepalingen opgenomen in de keur van het 
waterschap. Vanwege de veiligheidsaspecten worden kern- en beschermingszone op kaart 
aangegeven. Ook is om deze reden voor de dubbelbestemming "primair waterkering" in de 
voorwaarden opgenomen dat bij veranderingen in de functie danwel bouw- en/of 
sloopwerkzaamheden en grondverzet advies bij het waterschap moet worden ingewonnen. 

Riolering 
De kern Haarzuilens is voorzien van een gemengd rioleringsstelsel; het buitengebied van 
drukriolering. 
• ~ filOfJ aamtul/er:1 dosr gemeemte 
• -7 v00r gedetailleerde info: gemeente Utrecht, Erwin Rebergen 
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Riolering, toekomst 
Bij ontwikkelingen gelden de voorwaarden uit het Gemeentelijk Rioleringsplan Utrecht die zijn 
o genomen in de bi"lage 1. 

'---

~ nog aanvullen door gemeente 
,_ ... ~_voor edetallleerde info: gemeente- Utrecht 

Bodem en grondwater 
• Is er s rake van bodemvervuiling waardoor infiltratie van regenwater niet mogelijk is? 

~ Onbekend bl HDSR; aanvullen door gemeente 

De grondwaterstanden in het plangebied varieren per deelgebied. Dit komt mede door de verschillen 
in bodemopbouw en hoogteligging. Met de oppervlaktewaterpeilen - vastgelegd in het peilbesluit 
onder verantwoordelijkheid van het waterschap - wordt een acceptabele, bij de diverse 
gebiedsfuncties behorende ontwateringsdiepte gecreeerd. Deze varieert van meer dan een meter op 
de hoger gelegen klei- op zandgronden tot dicht onder het maaiveld bij de geplande 
schraalgraslanden in het noordelijk deel van het !angebied. Grondwateroverlast komt niet of 
nauwelijks voor. ~ geen lnzicht of di ook e/dt voor de bebeuwde kem Haarzul/ens; voor nadere 
·nto: gemeente Utrecht, Erwin Reberge 

In veel gevallen is sprake van een zand in de ondergrond, vaak dicht onder het oppervlak. In deze 
gevallen is infiltratie/afkoppeling goed mogelijk. 

Grondwater, toekomst 
Bij ontwikkelingen is het wenselijk minimaal een ontwateringsdiepte van 0,9 m te realiseren. Alleen 
bij kruipruimteloos bouwen of in de parken is een ontwateringsdiepte van minimaal 0,5 m 
acceptabel. Streven is het freatische grondwater dit niveau niet vaker dan vijf dagen per jaar te laten 
overschrijden. 

Doelstelling is de natuurlijke grondwaterstand niet kunstmatig en structureel te verlagen. Voor het 
realiseren van de gewenste ontwateringsdiepte heeft het ophogen van het maaiveld of het realiseren 
van extra open water de voorkeur boven het aanleggen van drainage. 

Voor bestaande overlastsituaties zal met alle betrokken partijen naar een oplossing worden gezocht. 

:n het herimichtlngsplan Haar LUilens, wac:irop de functiewijzigingen zijn gebaseerd, vormt water een 
integraal onderdeel bij de functietoekenning en de inrichtingsmaatregelen. De detaillering van de 
diverse maatregelen komt in nauw overleg met het waterschap tot stand. 

Voor de golfbaan wordt drainage toegepast. Dit kan leiden tot een versnelde afvoer van neerslag en 
een versterkte behoefte aan beregening in droge tijden. Het water wordt namelijk minder lang in de 
bodem geborgen. In de nadere detaillering van de golfbaan, ook in relief en hoogteligging dient dit 
aspect te warden betrokken in het overleg met de waterbeheerder. 

VERSLAGLEGGING VAN GEVOERD OVERLEG GEMEENTE - WATERBEHEERDER 

Bij het opstellen van het advies 'toetst' het waterschap of het plan aan de criteria voor de 
waterhuishouding voldoet. Als algemeen criterium voor ruimtelijke plannen geldt dat minimaal het 
stand-still beginsel moet worden gehanteerd, hetgeen inhoudt dat de waterhuishouding niet mag 
verslechteren. In dit geval gaat het om een bestemmingsp!an dat dee!s conserverend is en dee!s 
ontwikkelingen mogelijk maakt die in het herinrichtingsplan Haarzuilens zijn voorzien. In die zin is het 
bestemmingsplan het "sluitstuk" van een proces waarin het water een belangrijke rol heeft gespeeld 
in de ontwikkelingsrichting van de omvorming tot recreatiegebied. 
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De ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van de herinrichting Haarzuilens zijn in nauw 
overleg tussen gemeente, landinrichtingscommissie en waterschap tot stand gekomen. Het 
waterschap kan dan ook instemmen met deze ontwikkelingen. Daar waar de ontwikkelingen in detail 
niet voldoen aan het stand-still beginsel, zijn in het kader van de herinrichting Haarzuilens 
compenserende maatregelen genomen. Bovendien maakt het plan de voltooiing mogelijk van het 
watersysteem van de wijk Leidsche Rijn via het plangebied Haarzuilens. 

Ons advies voor de plannen voor uitbreiding van Golfbaan De Haar is gebaseerd op de 
startnotitie/MER Uitbreiding Golfbaan De Haar. Met de hierin verwoorde uitgangspunten wordt 
voldaan aan het stand-still beginsel. Ook hiermee kan het waterschap instemmen. 

Het waterschap is dan ook van mening dat de ontwikkelingen zoals deze in het bestemmingsplan 
worden mogelijk gemaakt geen nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding, onder 
voorwaarde dat de genoemde voornemens worden geconcretiseerd. Daarbij vraagt het waterschap 
om in de detaillering van de voorschriften te worden betrokken. 

Op ............ heeft het waterschap aangegeven akkoord te zijn met de inhoud van voorliggende 
(concept) waterparagraaf die gebaseerd is op het herinrichtingsplan Haarzuilens en de 
startnotitie/MER Uitbreiding Golfbaan De Haar. 
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Beoordeling luchtkwaliteit bestemmingsplan Haarzuilens , Utrecht 

lnleiding 

1 .1 Aanleiding 
Voor het gebied Haarzuilens wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereidt. De hoofddoelstelling van 
het bestemmingsplan Haarzuilens is aan de ene kant het beschermen van het (voorgedragen) 
beschermd stads- en dorpsgezicht en aan de andere kant de nieuwe ontwikkelingen in het kader van 
het Landinrichtingsplan Haarzuilens planologisch- juridisch mogelijk te maken . In het 
bestemmingsplan wordt ook een aantal andere nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voor de 
gebieden waar geen ontwikkelingen plaatsvinden richt het plan zich daarnaast op beheer van de 
bestaande situatie en het vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur. 

1.2 Doel luchtkwaliteitsbeoordeling 
Het primaire doel van deze luchtbeoordeling is inzicht te geven in hoeverre luchtkwaliteitseisen een 
belemmering kunnen zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen die met het onderhavige 
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Tevens geeft de luchtkwaliteitsbeoordeling inzicht in de 
ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de komende jaren . 

Het rapport dient ter onderbouwing inzake het aspect luchtkwaliteit bij de relevante ruimtelijke 
besluiten . 

Beschouwing van de luchtkwaliteit bij ruimtelijke planvorming is eveneens van belang in het kader van 
een 'goede ruimtelijke ordening'. Hierbij moet mede worden afgewogen of het realiseren van 
voorgenomen ontwikkeling op een bepaalde locatie aanvaardbaar is gelet op de mate van blootstelling 
aan luchtverontreiniging (afweging gezondheidsbelang). Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan de 
ontwikkeling van maatschappelijke bestemmingen die specifiek bedoeld zijn voor groepen die extra 
gevoelig zijn voor luchtverontreiniging (zie ook hoofdstuk 2.5). 

1 .3 Plangebied en -omschrijving 

De Jigging van het plangebied is in figuur 1.1 weergegeven. Het plangebied omvat het buitengebied 
aan de westkant van de gemeente. Het dorp Haarzuilens ligt vrijwel in het centrum van het plangebied . 
De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de gemeentegrenzen met de gemeenten 
Maarssen, Breukelen en Woerden, de A2, de Haarrijnse plas, de kern Vleuten, de groenstrook naast 
Vleuterweide en de spoorlijn Woerden - Amsterdam (Zie afbeelding l ). De plangrenzen van het 
bestemmingsplan sluiten aan op de plangrenzen van de aangrenzende bestemmingsplangebieden. 

De ontsluitingswegen in het gebied en de belangrijkste aan - en afvoerroutes naar het plangebied zijn 
meegenomen in het onderzoeksgebied . Voor de volgende wegen is het effect van de plannen op de 
luchtkwaliteit berekend : 

Schoolstraat 
Dorpsstraat 
Haarrijnse Rading 
Hindersteinlaan 
Huis te Vleutenbaan 
Rivierkom 
Stroomrugbaan 
P. Ohllaan 
Thematerweg 
Maarssenseweg 
Wilhelminalaan 
Stationsstraat 
Burgemeester van der Heidelaan 
Odenveltlaan 
Eikslaan 
Brinkstraat 
Brink 
Bottensteinweg 
Ockhuizerweg 
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Beoordeling luchtkwaliteit bestemmingsplan Haarzuilens, Utrecht 

De verkeersintensiteiten voor de verschillende onderzochte wegen zijn opgenomen in bijlagel . 

Figuur l. l Plangebied bestemmingsplan Haarzuilens 

l .4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op het wettelijke kader, waarna in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voor de 
berekeningen gebruikte onderzoeksopzet en invoergegevens. In hoofdstuk 4 worden de 
rekenresultaten gepresenteerd en besproken. Tenslotte sluit hoofdstuk 5 af met de conclusie. De 
bijlagen geven gedetailleerd inzicht in de invoergegevens en rekenresultaten. 
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2 Wetgeving 
Dit hoofdstuk licht de regelgeving rond luchtkwaliteit toe. Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt 
gevormd door de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), die op l 5 november 2007 (Stb. 2007, 434) in 
werking is getreden Cook wel genoemd de "Wet luchtkwaliteit"). De Wet luchtkwaliteit (Wik) stelt de 
verplichting om de invloed van het plan op de luchtkwaliteit te beoordelen. 

In de Wet op de ruimtelijke ordening is vastgelegd dat bestemmingsplannen ten behoeve van een 
goede ruimtelijke ordening worden opgesteld. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt 
bij ruimtelijke planvorming uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens 
tevens rekening gehouden met de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied en het voorkomen van 
situaties die vanuit het oogpunt van gezondheidsrisico's onwenselijk zijn. 

2.1 Wet luchtkwaliteit 
De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht, is opgenomen in de Wet 
luchtkwaliteit (Wik) middels de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) (Stb 
414, 2007). Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het 
'Besluit luchtkwaliteit 2005'. Deze wet is de Nederlandse implementatie van de EU-richtlijn voor 
luchtkwaliteit. Onder de Wik vallen onder andere de volgende AMvB's en Ministeriele Regelingen: 
• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (StB 440, 2007); 
• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (SC 218, 2007); 
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (SC 220, 2007) alsmede de Wijziging Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit (voor het laatst gewijzigd op l 0 augustus 2009 
• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 (SC 218, 2007); 
• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

In artikel 5.1 6 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) staat een limitatieve opsomming van de 
bevoegdheden waarbij luchtkwaliteitseisen een directe rol spelen. Het gaat in ieder geval om 
ruimtelijke besluiten, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen milieu, die direct 
gevolgen voor de luchtkwaliteit hebben en daardoor kunnen bijdragen aan overschrijding van een 
grenswaarde. 

Op grond van artikel 5.16 Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben 
voor de luchtkwaliteit uitoefenen, indien aannemelijk is gemaakt dat: 

a) de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden (lid l 
onder a); 

bl) de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van 
die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid l onder bl); 

b2) bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 
uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die 
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid l onder b2); 

c) de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de 
buitenlucht van een stof waarvoor in bijlage 2 van de Wet milieubeheer een grenswaarde is 
opgenomen (lid l onder c); 

d) het voorgenomen besluit past binnen, is genoemd in of is in elk geval niet in strijd met het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar program ma dat 
gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid l onder d). 

Met andere woorden, luchtkwaliteitseisen spelen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen 
van een dergelijke bevoegdheid, als tenminste aan een van de bovengenoemde voorwaarden wordt 
voldaan. 

Toepasbaarheid 
De luchtkwaliteitseisen zijn niet van toepassing in onderstaande situaties: 
a. locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar 

geen vaste bewoning is; 
b. terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen "waarop de arbo-wetgeving van toepassing 

is'1

; 

c. de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de 
middenberm hebben. 
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Op 1 augustus 2009 zijn de lmplementatiewet alsmede het Derogatiebesluit in werking getreden. 
Tevens is op deze datum het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van kracht geworden. 

NSL 
Het NSL is een samenwerkingsprogramma tussen rijk, provincies en gemeenten, dat erop is gericht om 
in gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden) de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL bevat daartoe een omvangrijk maatregelenpakket, met zowel 
landelijke, regionale als gemeentelijke maatregelen. Op deze maatregelen rust een uitvoeringsplicht . 
Het NSL heeft een looptijd van 5 jaar (tot augustus 2014). 

De monitoring van het NSL vindt plaats met behulp van de 'Monitoringstool'. Met de 'Monitoringstool' 
wordt de voortgang van het NSL bewaakt. Jaarlijks wordt een monitoringsrapportage opgesteld. Als 
hieruit blijkt dat een maatregel minder effect heeft of een project juist meer luchtverontreiniging 
oplevert, vereist de systematiek van het NSL dater extra maatregelen worden genomen. 

Grenswaarden 
In de bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijn stof), lood, koolmonoxide en benzeen. 
Nederland heeft van de Europese Commissie uitstel (derogatie) gekregen van de termijnen waarbinnen 
aan de grenswaarden moet worden voldaan. Het NSL heeft ter onderbouwing gediend van de 
derogatie. Vanaf 11 juni 2011 moet aan de norm voor fijn stof (PM10) worden voldaan en op 1 januari 
201 5 aan de norm voor stikstofdioxide (N02). De grenswaarden voor stikstofdioxide (Uaargemiddelde) 
en fijn stof Uaar- en daggemiddelde) zijn met ingang van 1 augustus 2009 veranderd. Deze (tijdelijk 
verhoogde) grenswaarden zijn weergegeven in tabel 2.1. 

Tabel 2.1: Normen 0/i/et mi lieubeheer) voor stikstofdioxide (N02) en flj n stof (PM 10) 

Stof Toetslng van Crenswaarde Celdlg vanaf 
Stikstofdioxide (N02) jaargemiddelde concentratie 60 µg/m3 1-08-2009 

40 µa/m3 1-1-2015 
uurgemiddelde concentratie max. l 8 keer per kalenderjaar 1- 08- 2009 

meer dan 300 µg/m3 

max. l 8 keer per kalenderjaar 1-1-2015 
meer dan 200 µg; m; 

Fijn stof (PM 1o)1 > jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 11-06-2011 

24-uurgemiddelde max. 35 keer per kalenderjaar 11-6-2011 
concentratie meer dan 50 µg/m3 

.. .. 
l) Bu de beoordelrng h1ervan bh;ven de aanwez1ge concentrat1es van zeezout bu1ten beschouwrng (volgens de bJJ de Wik 

behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007). 

2.2 Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 
In het Besiui t niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) en de Regeling NIBM zijn 
uitvoeringsregels vastgelegd met betrekking tot het begrip 'niet in betekenende mate bijdragen' 
(NIBM). Een project of plan is NIBM als de toename van de concentraties door het project niet meer 
bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor zwevende deeltjes (PM10) of stikstofdioxide 
(N02l. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieen van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan een verslechtering van 
de luchtkwaliteit. Als een project niet is opgenomen in de Regeling NIBM, dan moet op andere wijze 
aannemelijk worden gemaakt dat het project NIBM bijdraagt aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van verkeers- of luchtberekeningen. 
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Daarbij moet rekening worden gehouden met de anticumulatiebepaling (artikel 5 Besluit NIBM). Dit 
betekent dat nibm-locaties (kantoren, woningen, inrichtingen etc.) die gebruikmaken van dezelfde 
ontsluitingsinfrastructuur en die in elkaars nabijheid zijn gelegen dienen te worden beschouwd als een 
locatie. Als criterium voor nabijheid wordt een afstand gehanteerd van l .000 meter vanaf de grens van 
de betreffende locatie of inrichting. Locaties of inrichtingen mogen buiten beschouwing blijven, voor 
zover de toename van de concentraties ter plaatse niet meer bedraagt dan 0, l µg/m3. 

2.3 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn regels vastgelegd voor de wijze van uitvoering van 
luchtkwaliteitonderzoeken. In de regeling zijn het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden 
luchtkwaliteit, de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 en de regeling Ozon ge·integreerd. De regeling 
bevat bepalingen over de plaats waar bij wegen of inrichtingen gerekend dient te worden. Een van de 
belangrijkste punten in de regeling zijn de vastgelegde meetafstanden voor N02 en PM10. Bij het 
berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen worden de concentraties stikstofdioxide en fijn stof 
bepaald op maximaal l 0 meter van de wegrand. Als de rooilijn van bebouwing dichter bij de weg staat 
dan deze afstand dient de afstand vanaf de wegrand tot de rooilijn aangehouden te worden (zie figuur 
2.1). 

wegrand wegas wegrand 

Afstand 
tussen 
wegas 
en 
wegrand 

rekenount 

Afstand tussen wegrand en 
rekenpunt voor PM10 en N02 
= maximaal l 0 meter (of korter 

indien afstand tussen gevel en 
wegrand < l 0 meter) 

Figuur 2.1. Te hanteren afstanden voor N02 en PM10. 

• 

Tevens is in de regeling vastgelegd met welke rekenmethode gerekend dient te worden. Voor dit 
luchtkwaliteitonderzoek is gebruik gemaakt van standaardrekenmethode l. Bij toepassing van deze 
methode voldoet de beschouwde situatie aan de volgende voorwaarden: 

• de weg ligt in een stedelijke omgeving; 
• de maxi male rekenafstand is de afstand tot de bebouwing, met een maximum van 30 meter ten 

opzichte van de weg-as; 
• er is niet of nauwelijks sprake van een hoogteverschil tussen de wegen en de omgeving; 
• langs de weg bevinden zich geen afschermende constructies. 

Concentraties van zwevende deeltjes (PM10) die zich van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk 
zijn voor de gezondheid van de mens kunnen in het onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. 
Per gemeente is een aftrek voor het jaargemiddelde concentratie fijn stof gegeven. Voor de gemeente 
Utrecht bedraagt deze correctie 5 µg/m3. Voor het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde 
grenswaarde fijn stof is bepaald dat deze in heel Nederland met 6 dagen verminderd mag worden. 

De meest recente wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is van l 0 augustus 2009. 
Belangrijkste wijziging daarbij is de wijze van berekening van de luchtkwaliteit bij gescheiden rijbanen . 

Dit onderzoek is uitgevoerd met inachtneming van alle wijzigingen in de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007. 
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2.4 Toepasbaarheidsbeginsel en Blootstellingscriterium 
Op 19 december 2008 is de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 gewijzigd. Met deze wijziging 
werd een aantal nieuwe elementen ge·lntroduceerd. Het gaat dan om het toepasbaarheidbeginsel (zie 
paragraaf 2.1; inmiddels in de Wm opgenomen) en het blootstellingcriterium (relatie tussen de duur 
van de blootstelling en de te toetsen norm). 

Het blootstellingcriterium is vastgelegd in artikel 22, lid l onder a: "waaraan de bevolking kan worden 
blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende 
luchtkwaliteiteis significant is". Met andere woorden: jaargemiddelde grenswaarde toetsen bij 
langdurige blootstelling, uurgemiddelde grenswaarde toetsen bij kortstondige blootstelling. 

2.5 Besluit gevoelige bestemmingen 
Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Dit Besluit is 
gebaseerd op artikel 5.l 6a van de Wet milieubeheer. 

Het Besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof en 
stikstofdioxide, met name kinderen, ouderen en zieken. Het Besluit beoogt de realisering van 
gevoelige bestemmingen in de nabijheid van drukke provinciale en rijkswegen tegen te gaan, als op de 
locatie in kwestie sprake is van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit 
voor fijn stof of stikstofdioxide. Voor een rijksweg speelt een onderzoekszone van 300 meter en voor 
provinciale wegen 50 meter, vanaf de rand van de weg. Binnen deze zone moet warden onderzocht of 
sprake is van een (dreigende) overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit. 

Kort samengevat geldt dat, indien sprake is van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden in 
een onderzoekszone, een gevoelige bestemming ofwel niet gerealiseerd mag warden (bij nieuwbouw) 
ofwel niet mag warden uitgebreid (bij bestaande bouw). 

In het onderhavige bestemmingsplan worden geen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt, zodat 
het Besluit gevoelige bestemmingen hier niet van toepass ing is. 

2 .6 Beschouwde stoffen 
Uit metingen en berekeningen van het LMLl en PBL2 (o .a. de Grootschalige Concentraties Nederland) en 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit blijkt dat in Nederland alleen nog lokaal 
sprake is van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarde voor de stoffen stik stofdioxide (N02) 
en fijn stof (PM10). Voor de concentraties van de overige luchtverontreinigende stoffen geldt dat deze 
reeds geruime tijd en overal in Nederland op een niveau liggen dat algemeen als aanvaardbaar wordt 
beschouwd. Fijn stof en N02 zijn daarmee de meest relevante stoffen in het kader van de beoordeling 
van de gevolgen voor de luchtkwaliteit. 

In onderhavig onderzoek wordt de gedetailleerde analyse van de luchtkwaliteit derhalve beperkt tot de 
voor luchtkwaliteit maatgevende stoffen fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (N02). Voor fijn stof zijn 
zowel de jaargemiddelde concentraties bepaald als het aantal dagen per jaar dat de concentraties fijn 
stof hoger zijn dan 50 µg/m3. Voor stikstofdioxide zijn de jaargemiddelde concentraties bepaald. 
Overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide vinden in Utrecht niet 
plaats. 

1 LML: 'Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit', www.lml.rivm.nl 

2 PBL: 'Planbu reau voor de leefomgeving' www.pbl.nl 
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3 Onderzoeksopzet 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet voor de luchtkwaliteitsbeoordeling uitgewerkt. 

3.1 NSL-toets/ln betekenende mate-toets 
Allereerst wordt bekeken of het project is opgenomen in het NSL en als dit het geval is vindt tevens 
een check plaats of het in het NSL opgenomen programma (aantal woningen, aantal m2 b.v.o.) nog 
overeenstemt met de in het Bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen. Als het project is 
opgenomen in het NSL hoeft het project niet meer afzonderlijk beoordeeld te worden op de 
afzonderlijke effecten op de luchtkwaliteit. 

Als het project niet is opgenomen in het NSL wordt getoetst of de ontwikkelingen die mogelijk worden 
gemaakt in dit bestemmingsplan vallen onder de vrijstellingen, zoals opgenomen in de bijlagen bij de 
Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (= Regeling Nibm). 

Het project Haarzuilens is niet opgenomen in het NSL en valt ook niet onder de vrijstellingen in de 
bijlagen van de Regeling Nibm, zodat een luchtkwaliteitsbeoordeling is uitgevoerd, waarbij is gekeken 
of voldaan wordt aan een van de voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 5.16 Wm lid l a t/m c. 

3.2 Uitgevoerde luchtberekeningen 

3.1. l Berekeningsjaren 
De berekeningen zijn verricht voor de jaren 2011, 2015 en 2020. Hetjaar 2011 is doorgerekend, als 
jaar van vaststelling van het bestemmingsplan. Hetjaar 2015 is doorgerekend vanwege de 
inwerkingtreding van de definitieve grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide. 
Het jaar 2020 is doorgerekend als doorkijk naar de toekomst. 

3.1.2 Berekeningsmethode 
De berekeningen t.b.v. de bepaling van de luchtkwaliteit zijn uitgevoerd met CARii, versie 9.0 (SRMl). 
Met dit model worden de concentraties schadelijke stoffen berekend uitgaande van drie componenten : 
de achtergrondconcentratie, de lokale bijdragen en de bijdrage van het onderhavige plan . 

3.1.3 Verwerking invloed van snelwegen 
De achtergrondconcentraties die door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) worden geleverd, 
zijn gebaseerd op een grofmazige invoer van bronnen (l bij l kilometer en bevatten niet de specifieke 
bijdrage van snelwegen). Omdat Utrecht ingesloten ligt door een drietal snelwegen (A2, A 12 en A27) 
en ook aan de noordkant door een zeer drukke weg (NRU; Noordelijke Ring Utrecht) is er regelmatig 
sprake van onderschatting van de concentraties in de directe omgeving van deze snelwegen . 

TNO heeft daarom in opdracht van de gemeente Utrecht de invloed van de snelwegen en de 
noordelijke ring bepaald met behulp van Pluim Snelweg. De resultaten zijn verwerkt in nieuwe 
achtergrondconcentraties inclusief bijdrage van de snelweg, alsmede in directe N02- emissies en NOx
emissies. (l 00 bij l 00 meter). Hierdoor is een gedetailleerdere (afstandsafhankelijke) directe N02- en 
NOx-emissie-berekening verkregen, waarin de bijdrage van het snelwegverkeer is meegenomen. TNO 
heeft deze berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2010 (met en zonder Landtunnel ter hoogte van 
Leidsche Rijn op de A2), 201 5 en 2020. Op basis van deze herberekende emissies zijn de 
berekeningen inzake de luchtkwaliteit uitgevoerd. Deze werkwijze is door de Afdeling 
bestuursrechtspraak (zie uitspraak van 4 juni 2008, nr. 200703489/ l) niet als onjuist beoordeeld. 

In bijlage 3 zijn de herberekende directe N02- emissies en NOx-emissies voor de jaren 2010 [zonder 
in gebruik zijnde landtunnel en (fictief) met in gebruik zijnde landtunnel), 2015 en 2020 opgenomen. 
Voor hetjaar 2011 zijn de herberekende directe N02- emissies en NO,-emissies bepaald door 
interpolatie tussen de jaren 2010 (met landtunnel) en 2015 en zijn vervolgens op basis van de 
verhouding tussen de jaren 2 0 l 0 en 2011 de herberekende emissies bepaald voor het jaar 20 l l 
(zonder landtunnel). 

3.3 Verkeersgegevens 
Voor de berekening van de verkeersintensiteiten heeft de gemeente gebruik gemaakt van het 
verkeersmodel VRU 2.0 UTR 2.1, zoals dat door het college van B&W van de gemeente Utrecht op l juli 
2010 is vastgesteld. Als basis voor het model VRU 2.0 UTR 2.1 heeft het door het Bestuur Regio 
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Utrecht op 31 mei 2007 vastgestelde verkeersmodel VRU 2.0 2002-2020 qediend. In het 
verkeersmodel VRU 2.0 UTR 2.1 is de Utrechtse situatie qua ruimtelijke ontwikkelingen (woningen, 
kantoren, bedrijven en voorzieningen) meer gedetailleerd en geactualiseerd opgenomen. Het basisjaar 
voor het autoverkeer is in de Utrechtse versie geactualiseerd naar het jaar 2006 en het vrachtverkeer is 
nader gedifferentieerd naar middelzware en zware voertuigen. Ten behoeve van milieuberekeningen 
zijn ook tussengelegen prognosejaren 2010 en 2015 gemodelleerd, op basis van de uitgangsjaren 
2006 en 2020. 

Het verkeersmodel heeft vervolgens uit de inwonersaantallen en arbeidsplaatsen (aan de hand van 
reismotief, zeals woon-werk, studie, zakelijk, recreatief) het aantal autoritten berekend. De gebruikte 
verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 1. 

3.4 Overige invoergegevens 
De overige invoergegevens betreffen de input van het rekenmodel CAR. Het gaat om zaken als 
wegvaklengte, percentages vrachtverkeer, bebouwing, wegtype, snelheidstype, stagnatiefactor, 
bomenfactor, parkeerbewegingen e.d. Bijlage 1 geeft een toelichting op en inzicht in de gebruikte 
parameters. 
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4 Resultaten 

4.1 lnleiding 
In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (N02) en fijn stof 
(PM10). Er zijn in dit onderzoek berekeningen uitgevoerd voor stikstofdioxide (N02), fijn stof (PM10), 
benzeen (C6H6), zwaveldioxide (502), koolmonoxide (CO) en benzo(a)pyreen (BaP). Voor het 
onderzoeksgebied geldt dat in geen van de onderzochte jaren een overschrijding van de normen voor 
de stoffen benzeen (C6H6), zwaveldioxide (502), koolmonoxide (CO) en benzo(a)pyreen (BaP) is 
geconstateerd. Evenmin is er sprake van overschrijdingen van de grenswaarde voor de uurgemiddelde 
concentratie N02. 

In bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten opgenomen voor alle onderzochte wegvakken voor 
stikstofdioxide (N02, jaargemiddelde concentratie) en fijn stof (PM10, jaar- en daggemiddelde 
concentratie). De resultaten voor fijn stof zijn inclusief zeezoutaftrek (5 µg/m 3). In de tabellen 4.1 en 
4.2 is een samenvatting opgenomen voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide en het aantal 
overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof (maxi male waarden per weg). 

Tb 14 1 R a e 'k fd' 'd . I 3 esu taten st1 sto IOXI e in ua m 
2011 2015 2020 I 

Schoolstraat 29.5 24.5 19.6 

Dorpsstraat 31.6 24.4 19.5 

Haarrijnse Rading 37.5 36.3 27.6 

Hindersteinlaan 31.7 28.6 22.3 

Huis te Vleutenbaan tussen 
30.5 28.6 22.3 

Wilhelminalaan en Haarrijnse Rading 

Stroomrugbaan 29.6 27.2 20.3 

Rivierkom tussen Stroomrugbaan en 
26 22.9 19.8 

spoorbaan 

Thematerweg 28.6 25.9 18.3 

Eikslaan 23.4 20.6 20.4 

Brinkstraat 22.9 20.7 16.9 

Brink 22.9 20.7 16.6 

Bottensteinweg 25 24.4 17.8 

Ockhuizerweg 22.8 20.6 16.5 

Wilhelminalaan tussen Europaweg en 
28.5 

Stationsstraat 
26.6 20.4 

Stati onsstraat 26.5 24.5 19.3 

Heidelaan 26.l 24.2 19.l 

Odenveltlaan 26.6 23.7 19.3 

Maarssenseweg ten noorden van 
28.l 25.4 19.8 

Thematerweg tot Haarrijnseplas 

P. Ohllaan 27.2 26.7 20.9 

12-14 



Beoordeling luchtkwaliteit bestemmingsplan Haarzuilens, Utrecht 

Ta b I e h d 4.2 Aanta oversc r ii inaen van 24- uursaemi dd Id e e a renswaar d e voor f i jn StO f ( 50 UQ / m3) -
2011 2015 2020 

Schoolstraat 12 8 5 

Dorpsstraat 13 8 5 

Haarrijnse Rading 14 11 7 

Hindersteinlaan 13 10 6 

Hu is te Vleutenbaan tussen 
12 9 6 

Wilhelminalaan en Haarrijnse Rading 

Stroomrugbaan 10 7 5 

Rivierkom tussen Stroomrugbaan en 
9 7 4 

spoorbaan 

Thematerweg 11 9 6 

Eikslaan 8 6 4 

Brinkstraat 8 6 3 

Brink 8 6 3 

Bottensteinweg 9 7 4 

Ockhuizerweg 8 6 3 

Wilhelminalaan tussen Europaweg en 
Stationsstraat 

11 9 6 

Stationsstraat 10 8 5 
,_ 

Heidelaan 10 8 5 

Odenveltlaan 10 8 5 

Maarssenseweg ten noorden van 
10 7 5 

Thematerweg tot Haarrijnseplas 

P. Ohllaan 11 9 6 

4.2 Bespreking resultaten 
In de onderzochte jaren zijn er voor stikstofdioxide en fijn stof geen overschrijdingen van de 
(toekomstige) grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 
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Beoordeling luchtkwaliteit bestemmingsplan Haarzuilens, Utrecht 

5 Conclusies 
Ten behoeve van het bestemmingsplan Haarzuilens zijn luchtberekeningen uitgevoerd. 

De luchtkwaliteit is beoordeeld op drie momenten (2011, 2015 en 2020) op de wegen in het 
plangebied en op de ontsluitingswegen waarover het bestemmingsverkeer naar het plangebied wordt 
afgewikkeld. 

Geconstateerd kan worden dat in alle onderzoeksjaren - nu reeds - voldaan wordt aan de toekomstige 
grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 

In de beschouwde periode 2011-2020 verbetert de luchtkwaliteit, als gevolg van de verschoning van 
het wagenpark en generiek beleid. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit zijn er dan ook geen 
belemmeringen voor de vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan. 

Eindconclusie 
In hoofdstuk 2.1 is aangegeven op welke gronden (genoemd in artikel 5.16 van de Wet milieubeheer) 
bestuursorganen hun bevoegdheden (die gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit) kunnen uitoefenen. 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen kan worden geconcludeerd dat het bestemmingsplan 
Haarzuilens niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden. In dit kader wordt dan ook voldaan aan 
artikel 5.16, lid l onder a Wm. 

Gelet op het vorenstaande zijn er geen belemmeringen vanuit de Wet milieubeheer om het 
bestemmingsplan Haarzuilens vast te stellen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 lnvoergegevens CARii 

Verkeersi ntensiteiten 
Er is voor de verkeersintensiteiten een onderverdeling gemaakt in lichte, middelzware en zware 
motorvoertuigen en tevens is het aantal bussen ge'inventariseerd . De gehanteerde 
verkeersgegevens zijn gebaseerd op het verkeersmodel VRU 2.0 UTR 2.1 In de volgende bijlagen 
zijn de berekende verkeersintensiteiten opgenomen. 

Meteocondities 
Er is voor alle jaren gekozen voor meerjarige meteo. Dit is de gemiddeld e m et eoconditie over een 
periode van 10 jaar. 

Coordinaten 
De in bijlage 3 opgenomen X- en Y-cobrdinaten betreffen de rijksdriehoekscobrdinaten. 

Snelheidstvoeri ng 
A snelweo alqemeen qemiddelde riisnelheid is 65 km / uur 
B buitenweg algemeen weg met snelheid van maximaal 60 km-uur 
c normaal stadsverkeer redelijke mate van congestie, gemiddelde sne lheid 15-30 

km / uur 
D stagnerend verkeer stadsverkeer met grote mate van congestie (gemiddeld 

lager dan 15 km/uur) 
E stadsverkeer met minder congestie stadsverkeer met relatief groter aandeel 'free-flow' 

riiqedraQ (qemiddeld 30-45 km / uur) 

w egtype 
l Open terrein 
2 Basistvoe al le weoen anders dan tvoe l, 3a, 3b of 4 
3a Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas - gevel is kleiner dan 3 

maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van 
de bebouwina 

3b Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas - gevel is kleiner dan 
1,5 maal de hooqte van de bebouwinq 

4 Eenzijdige bebouwing, weg met een zijde min of meer aaneengesloten 
bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de 
bebouwinQ 

Bomenfactor 
l ,00 hier en daar bomen of in het oehee l n let 
1,25 een of meer bomen met een onderlinqe afstand van minder dan 15 meter 
1,50 de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de 

st raatbreedte 

Toelichting Verkeersmodel VRU 2.0 UTR 2.1 
Het huidige verkeersmodel VRU 2.0 UTR 2.1 is in augustus 201 0 vastgesteld door het College van 
B&W. Daarvoor was al op 20 april 2010 het verkeersmodel VRU 2.0 UTR 2.0 vastgesteld. Kort na 
de vaststelling van het geactualiseerde verkeersmodel is het nieuwe college ge·installeerd. In het 
collegeprogramma 2010-2014 is een belangrijke verkeerskundige wijziging opgenomen ten 
opzichte van het op 20 april 2010 vastgestelde verkeersmodel voor het prognosejaar 2020. Deze 
wijziging is majeur. De in het collegeprogramma opgenomen infrastructurele wijzigingen zijn 
verwerkt in een tussentijdse actualisatie van het prognosejaar 2020, dat is opgenomen in het 
verkeersmodel VRU 2.0 UTR 2.1. 

De volgende infrastructurele wij z igingf'n 7ijn opgenom en : 
a) het verwijderen van de Spoorlaan; 
b) het verwijderen van de tunnel Joseph\aan ; 
c) inpassing van de Nouw2 a\s auto ontsluiting voor Utrecht-West ; 
d) beter benutten van de uitvalsroute via Papendorp richting A 12 . 

Voor het verkeersmodel VRU 2.0 UTR 2.0 is een document Toelichting en achtergronden 
opgesteld, waarin de totstandkoming en de uitgangspunten van het verkeersmodel worden 
toegelicht. Dit document kan vrijelijk worden ingezien, dan wel opgevraagd. 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



2011 

Sohool/v1 /sl 
School/v1 /sR 
Sohoollv2/sl 

hool/112/sR 
Sohoollv3/sl 
Sohool/v3/sR 
School/v41sl 
Sohool/v41sR 
School/v5/sl 
School/v51sR 
Schoot/v6/sl 
School/v6JsR 

Dorpsstraatlv1 isl 
Dorpsstraal/v1isR 
Dorpsslraal/112/sl 
DorpsstraaVv2/sR 
Dorpsslraatlv31sl 
Dorpsslraal/V31sR 
Dorp_sslraaUv41sL 
Dorpsslraatlv4/sR 
Dorpsslraatlv5/sl 
Dorpsslraatlv5/sR 

Haarrijnse Radinglv1 isl 
Haarrijnse Radingiv1isR 
Haarrijnse Radingiv2isl 
Haarrijnse Radingiv2/sR 
Haamjnse Radingiv3isl 
Haarrijnse Radingiv3isR 
Haarrijnse Radingiv4isl 
Haarrijnse Radingiv4isR 
Haarrijnse Rading/v5isl 
Haarrijnse Radingiv5isR 
Haarrijnse Radingiv6isl 
Haarrijnse Radingiv6/sR 
Haarrijnse Radingiv7isl 
Haarrijnse Radingiv7isR 
Haarrijnse Radingiv8/sl 
Haarrijnse Radingiv8isR 
Haarrijnse Radingiv9isl 
Haarrijnse Radingiv9isR 
Haarrijnse Rading/v1 Oisl 
Haarrijnse Radinglv1 O/sR 
Haarri)nse Rad ingiv11 isl 
Haarrijnse Radingiv11isR 
Haarrijnse Radingiv12isl 
Haarrijnse Radingiv12isR 
Haarrijnse Rading/v13isUrR 
Haarrijnse Radingiv13isUrl 
Haarrijnse Radingiv13isRirl 
Haarrijnse Radinglv13isRlrR 
Haarrijnse Radingiv14sL/rR 
Haarrijnse Radingiv14sl/rl 
Haarrijnse Radingiv14sRlrl 
Haarrijnse Rading/v14sRirR 
Haarrijnse Radingiv15isUrR 
Haarrijnse Radingiv15isUrl 
Haarrijnse Radingiv15isRlrl 
Haarrijnse Radingiv15isRlrR 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 

X-coordinaat Y-coordinaat 

aantal 
voer
tuigen 

N 

aantal fractie fractie 
bus- zwaar midden 
sen zwaar 
Nb Fv Fm 

snel
heids 
type 
Vx 

mvUetm b/etm 

129250 
129250 
129350 
129350 
129350 
129350 
129450 
129450 
129450 
129450 
129450 
129450 

129250 
129250 
129150 
129150 
128950 
128950 
128750 
128750 
128450 
128450 

130050 
130050 
129950 
129950 
130050 
130050 
130150 
130150 
130150 
130150 
130250 
130250 
130250 
130250 
130350 
130350 
130350 
130350 
130450 
130450 
130450 
130450 
130550 
130550 
130550 
130550 
130550 
130550 
130650 
130650 
130650 
130650 
130650 
130650 
130650 
130650 

457650 7260 
457650 7260 
457850 6540 
457850 6540 
457950 6190 
457950 6190 
458050 6420 
458050 6420 
458250 6480 
458250 6480 
458450 7280 
458450 7280 

457650 9680 
457650 9680 
457750 9530 
457750 9530 
457650 1 0070 
457650 10070 
457750 10070 
457750 10070 
457750 1 0060 
457750 10060 

457050 13020 
457050 13020 
457150 13020 
457150 13020 
457250 23540 
457250 23540 
457350 23540 
457350 23540 
457550 23540 
457550 23540 
457650 23540 
457650 23540 
457850 23540 
457850 23540 
458050 23540 
458050 23540 
458150 23540 
458150 23540 
458250 23540 
458250 23540 
458350 27240 
458350 27240 
458550 27240 
458550 27240 
458550 14350 
458550 12890 
458550 12890 
458550 14350 
458650 14350 
458650 12890 
458650 12890 
458650 14350 
458750 15460 
458750 14130 
458750 14130 
458750 15460 

150 0,018 
150 0,018 
150 0,018 
150 0,018 
150 0,018 
150 0,018 
150 0,017 
150 0,017 
150 0,017 
150 0,017 
100 0,016 
100 0,016 

0 0,011 
0 0,011 

150 0,020 
150 0,020 

0 0,019 
0 0,019 
0 0,019 
0 0,019 
0 0,019 
0 0,019 

0 0,028 
0 O,Q28 
0 0,028 
0 0,028 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,026 
0 O,Q26 
0 0,026 
0 O,Q26 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,026 
0 0,023 
0 0,023 
0 0,023 
0 0,023 
0 0,025 
0 0,021 
0 0,021 
0 0,025 
0 0,025 
0 0,021 
0 0,021 
0 0,025 

30 0,027 
30 0,023 
30 0,023 
30 0,027 

0,036 c 
0,036 c 
0,037 c 
0,037 c 
0,031 c 
0,031 c 
0,031 c 
0,031 c 
0,029 c 
0,029 c 
0,032 c 
0,032 c 

0,031 c 
0,031 c 
0,036 c 
0,036 c 
0,034 c 
0,034 c 
0,034 b 
0,034 b 
0,034 b 
0,034 b 

0,041 c 
0,041 c 
0,041 c 
0,041 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,049 c 
0,044 c 
0,044 c 
0,044 c 
0,044 c 
0,046 c 
0,042 c 
0,042 c 
0,046 c 
0,046 c 
0,042 c 
0,042 c 
0,046 c 
0,048 c 
0,045 c 
0,045 c 
0,048 c 

fractie afstand 
stag- weg- wegas 
natie type 

boom 

Tx S 

0 2 
0 2 
0 3A 
0 3A 
0 3A 
0 3A 
0 3A 
0 3A 
0 3A 
0 3A 
0 3A 
0 3A 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,4 
0,4 
0,8 
0,8 
0,4 
0,4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,8 
0 
0 

0,8 
0 

0,8 
0,8 

0 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

in m 
Fb 

11 1,25 
12 1,25 
12 1 
12 
12 
11 
13 
13 
12 
12 
13 1,25 
13 1.2 

8 1 
8 1 
8 1.2 
8 1.2.5 
8 1 
8 

13 1,25 
13 1,25 
13 1,25 
13 1,25 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
25 
13 
27 
15 
25 
13 
28 
17 
28 
15 
30 
16 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Bij/agen 



Bij/agen 

aantal aantal fractie fraclie snel· fractie afstand 
voer· bus- zwaar midden heids stag- weg- wegas boom 
tuigen sen zwaar type natie type 

X-coordinaat Y-coordinaat N Nb Fv Fm Vx Tx s Fb 
2011 mvtletm bletm in m 

Hindersteinlaan /v1/sl 129850 457350 13310 0 0,019 0,050 c 0,4 2 13 1 
Hindersleinlaan /v1/sR 129850 457350 13310 0 0,019 0,050 c 0,4 2 13 1 
Hindersteinlaan lv2/sl 129850 457350 12100 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 
Hlnderstelnlaan /v2/sR 129850 457350 12100 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 
Hlnderstelnlaan lv3/sl 129750 457450 12100 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 
H1ndersteinlaan lv3/sR 129750 457450 12100 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 
Hinderstelnlaan lv4/sl 129650 457550 9040 0 0,021 0,055 c 0 2 14 1,25 
Hinderstelnlaan lv4/sR 129650 457550 9040 0 0,021 0,055 c 0 2 14 1,25 
Hlndersteinlaan lv5/sl 129450 457550 8870 0 0,019 0,048 c 0 2 15 1,25 
Hindersteinlaan lv5/sR 129450 457550 8870 0 0,019 0,048 c 0 2 15 1,25 
Hlndersteinlaan /v6/sl 129350 457550 8620 0 0,017 0,045 c 0 2 15 1,25 
Hindersteinlaan lv61sR 129350 457550 8620 0 0,017 0,045 c 0 2 15 1,25 

Huls le Vleutenbaan tussen 
Wllhelminalaan en Haarrijnse 
Rading. 130050 456950 10430 120 0,034 0,044 c 0,4 2 14 

Stroomrugbaan van Europaweg 
tot Busbaan Vleuterweide 129550 456850 10430 120 0,034 0,044 c 0,4 2 13 

Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleulerwelde tot 
Rl11ierkomlsUrR 128950 456850 3710 60 0,035 0,049 c 0,4 2 24 1,25 
Stroomrugbaan van Busbaan 

euterwelde tot 
Rfvierkom/sL/rL 128950 456850 4900 60 0,045 0,055 c 0,4 2 13 1,25 
Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleuterweide tot 
Rivierkom/sR/rl 128950 456850 4900 60 0,045 0,055 c 0,4 2 24 1,25 
Slroomrugbaan van Busbaan 
Vleuterweide tot 
RMerkom/sR/rR 128950 456850 3710 60 0,035 0,049 c 0,4 2 13 1,25 

Rlvierkom tussen 
Stroomrugbaan en 
spoorbaanlv1/Sl 128650 457050 6210 0 0,021 0,032 c 0,4 2 13 

Thematerweg 129750 457450 4830 40 0,027 0,020 c 0 2 8 1,25 

Elkslaan 128250 458950 3120 0 0,019 0,004 c 0 2 13 

e:i:-t:~~t~~: ................ ,../"\ 4G9i50 1830 50 0,029 U,OiO c 0 2 13 l~O.J.JU 

Brink 128350 459250 1830 50 0,029 0,010 c 0 2 13 

Bottensteinweg 128350 456250 3430 50 O,D25 0,010 c 0 2 13 1,25 

Ockhulz:e!Weg 128350 459350 1410 50 0,027 0,011 c 0 2 13 

Wilhelminalaan (LR) tussen 
Europaweg en 
Statlonsslraa VsR 129450 457150 6290 100 0,008 0,022 c 0,4 2 13 1,25 

ilhelminalaan (LR)tussen 
Europaweg en Stationsstraat/sl 129450 457150 6290 100 0,008 0,022 c 0,4 2 13 1,25 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

aan!al aantal frac1ie fracfie snel- fractie afsland 
voer- bus· zwaar midden heids stag· weg· wegas boom 
tuigen sen zwaar type nalie type 

X-cooidlnaat Y-coordlnaat N Nb Fv Fm Vx Tx s Fb 
2.011 mvtietm b/etm lnm 

Statronsstraal (LR)/sL 129350 457250 2870 50 0,003 0,017 c 0 3A 13 
tationsstraat (LR)/sr 129350 457250 2870 50 0,003 0,017 c 0 3A 13 

Heldelaan/sl 129250 457350 1580 50 0,000 0,01.9 c 0 2 12 1,2 
HeidelaanJsR 129250 457350 1580 50 0,000 0.019 c 0 2 12 1.2 
OdenvelUaan /v1 Isl 129150 457450 1640 0 0.006 0,024 c 0 3A 12 
Odenveltlaan /111 /sR 129150 457450 1640 0 0.006 0,024 c 0 3A 12 
Odenveltlaan /112lsl 129250 457550 2410 0 0,012 0,046 c 0 3A 12 
Odenveltlaan /v2JsR 129250 457550 2410 0 0,012 0,045 c 0 3A 12 

Maarssenseweg ten noorden 
van Thematerweg lot 
Haarrijnseplas/v1 /sl 129550 458550 11120 50 0.013 0.031 b 0 2 
Maarssenseweg ten noorden 
van Themalerweg tot 
HaarrijnseplasM/sR 129550 458550 11120 50 0,013 0,031 b 0 2 13 1.2 

P. OhllaanM/sL 129650 457350 3530 50 0,014 0,034 c 0 2 13 
P. OhUaan/v1/sR 129650 457350 3530 50 0,014· 0,034 c 0 2 13 

Afc!eling Mllleu & Duurzaamheld 



Bijlagen 

aantal aantal frac\ie fractie snel· fractie afstand 
voer~ bus· zwaar midden heids stag- weg- wegas boom 
tuigen sen zwaar type natie type 

X-coordinaa\ Y-coordinaal N Nb Fv Fm Vx Tx s Fb 
2015 mvtletm b/etm inm 

SchooVv 1/sl 129250 57650 1890 150 0,018 0,036 0 0 2 11 1.25 
SchoolM/sR 129250 457650 1890 150 0,018 O,G36 c 0 2 12 1,25 

choollv2/sL 129350 457850 990 150 0,018 0,037 c 0 3A 12 1 
SchooVv2/sR 129350 457850 990 150 0,018 0,037 c 0 3A 12 
Schoollv3/sL 129350 457950 870 150 O,D18 0,031 c 0 3A 12 
Schoollv3/sR 129350 457950 870 150 0,018 0,031 c 0 3A 11 
School(v4/sL 129450 458050 1630 150 0,017 0.031 0 31'. 13 
School/v4/sR 129450 458050 1630 150 0,017 0,031 c 0 3A 13 
SchotlWS/sL 129450 458250 1670 150 0.017 0,029 c 0 3A 12 

hool/vS/sR 129450 458250 1670 150 0.017 0,029 c 0 3A 12 1 
School/v61st 129450 458450 2180 100 0,016 0,032 c 0 3A 13 1,25 
Sclioo~llillsR 129450 458450 2180 100 O,D16 0,032 Cl 0 3A 13 1,25 

OCH'psSlraallvl/sL 129250 457650 2580 0 0,011 0 ,031 c 0 2 8 
Dorpsslraal/V 1/sR 129250 457650 2580 0 O,G11 0,031 c 0 2 8 
Dorpsstraal/v2/~L 129150 457750 1290 150 0,020 0,036 c 0 2 8 1,25 
Dorpsstraallv2JsR 129150 457750 1290 150 0,020 0,036 c 0 2 8 1,25 
Dorpsslraal/v3/sL 128950 457650 2240 0 O,D19 0,034 c 0 2 8 1 
Dorpsstraal/\13/sR 128950 457650 2240 0 0,019 0,034 c 0 2 8 1 
DD<PSslraallv4/sl 128750 457750 2240 0 O,D19 0,034 b 0 2 13 1,25 
DorpsSlr'aatlv4/sR 128750 457750 2240 0 O,D19 0,034 b 0 2 13 1,25 
DorpsslraatNS/sL 128450 457750 2270 0 0,019 0,034 b 0 2 13 1,25 
DDfllSSlraat/vstsR 128450 457750 2270 0 0,019 0,034 b 0 2 13 1,25 

Haarrijnse Rading/v1/sl 130050 457050 16230 0 0,028 0,041 c 0,4 2 13 
Haarri)nse Radinglv1/sR 130050 457050 16230 0 0,028 0,041 c: 0,4 2 13 
Haarrljnse Rading/v2/sl 129950 457150 16230 0 0,028 0,041 c 0,8 2 13 
Haarr!jnse Radinglv2/sR 129950 457150 16230 0 0,028 0,041 c 0,8 2 13 
Haarrljnse Radinglv3/sl 130050 457250 26970 0 0,026 0 ,049 c 0,4 2 13 
HaarrljllSEI Rading/v3/sR 130050 457250 26970 0 0,026 0,049 c 0,4 2 13 
Haarrijnse Rading/v4/sl 130150 457350 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrl)nse Rading/v4/sR 130150 457350 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Heam1nse Rading/v5/sl 130150 457550 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrl)nse Rading/v5/sR 130150 457550 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarnjnse Rading/v6/sl 130250 457650 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrijru;e Rading/v6/sR 130250 457650 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
HaarrijnSfl Rading/v7/sl 130250 457850 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrijnse Rading/v7 /sR 130250 457850 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrljnse Rading/v8/sl 130350 458050 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrl]nse Rading/v8/sR 130350 458050 26970 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrl]nse Rading/v9/sL 130350 458150 26970 0 0,026 0,049 c 0 13 
HaarJijnse Radinglv9/sR 130350 458150 26970 0 0,026 0,049 c 0 13 
HaarJijnse Radinglv1 O/sL 130450 458250 26970 0 0,026 0,049 c 0,4 13 
Haarrijnse Rading/v10/sR 130450 458250 26970 0 0,026 0,049 c 0,4 13 
Haarrl]nse Rading/v11/sl 130450 458350 30810 0 0,023 0,044 c 0,4 13 
HaarrJjnsc Rading/v11/sR 130450 458350 30810 0 0,023 0,044 c 0,4 13 
Haarrljnse Rading/v12/sl 130550 458550 30810 0 0,023 0,044 c 0 13 
Haarrljnse Rading/v12/sR 130550 458550 30810 0 0,023 0,044 c 0 13 
H~arrl]nse Rading/v13/sUrR 130550 458550 15920 0 0 025 a 04fi n 25 
Haarrljnse Rading/v1 3/sUrL 130550 458550 14890 0 0,021 0,042 c 0 13 
Haarrljnse Rading/v13/sR/rL 130550 458550 14890 0 0,021 0.042 c 0 27 
Haarrljnse Rading/v13/sR/rR 130550 458550 15920 0 O,Q25 0,046 0 1 15 
Haanijnse Rading/v14sUrR 130650 458650 15920 0 0,025 0,046 0,8 2 25 
HaarrlJnse Rading/v14sUrL 130650 458650 14890 0 0,021 0,042 0 2 13 
Haarrljnse Rading/v14sR/rL 130650 458650 14890 0 0,021 0,042 c 0 2 28 
Haarrljru;e Rading/v14sR/rR 130650 458650 15920 0 0,025 0,046 e 0,8 2 17 
Haarrijnsc Rading/v15/sUrR 130650 458750 18270 30 0,027 0.048 c 0 2 28 
J-laarrljnse RadingM 5/sUrL 130650 458750 17510 30 0,023 0,045 c 0,8 2 15 
Haarrljnse Rading/v15/sR/rL 130650 458750 17510 30 0.023 0,045 c 0,8 2 30 
Haarrl)nsa Rading/v15/sR/rR 130650 458750 18270 30 0,027 0,048 c 0 2 16 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

aantal aantal fractie fractie snel- fractie afstand 
voer- bus- zwaar midden he ids stag- weg- wegas boom 

tuigen sen zwaar type natie type 
X-coordinaat Y-coordinaat N Nb Fv Fm Vx Tx s Fb 

2015 mvt/etm b/etm lnm 

Hindersteinlaan /v1/sl 129850 457350 13400 0 0,019 0,050 c 0,4 2 13 
Hindersteinlaan /v1/sR 129850 457350 13400 0 0,019 0,050 c 0,4 2 13 1 

Hindersteinlaan /v21sl 129850 457350 11860 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 

Hindersteinlaan /v21sR 129850 457350 11860 50 0,019 0,050 0 2 13 1,25 
Hindersteinlaan /v3/sl 129750 457450 11860 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 
Hindersteinlaan /v3/sR 129750 457450 11860 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 

Hindersteinlaan lv4/sl 129650 457550 3710 0 0,021 0,055 c 0 2 14 1,25 
Hindersteinlaan lv4/sR 129650 457550 3710 0 0,021 0,055 c 0 2 14 1,25 
Hindersteinlaan /v5/sl 129450 457550 2050 0 0,019 0,048 c 0 2 15 1,25 
Hindersteinlaan /v5/sR 129450 457550 2050 0 O,Q19 O,Q48 c 0 2 15 1,25 
Hindersteinlaan /v6/sl 129350 457550 1320 0 0,017 0,045 c 0 2 15 1,25 
Hindersteinlaan /v6/sR 129350 457550 1320 0 0,017 O,Q45 0 2 15 1,25 

Huis te Vleutenbaan tussen 
ilhelminalaan en Haarrijnse 

Rading 130050 456950 12980 120 0,034 0,044 c 0,4 2 14 

troomrugbaan van 
Europaweg tot Busbaan 
Vleuterweide 129550 456850 10430 120 0,034 0,044 c 0,4 2 13 

Stroomrugbaan van Busbaan 
leuterweide tot 

RivierkomlsUrR 128950 456850 5500 60 O,Q35 0,049 0,4 2 24 1,25 
Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleuterweide tot 
Rivierkom/sUrL 128950 456850 6280 60 0,045 0,055 0,4 2 13 1,25 
Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleuterweide tot 
Rivierkom/sR/rL 128950 456850 6280 60 0,045 0,055 0,4 2 24 1,25 
Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleuterweide tot 
Rivierkom/sR/rR 128950 456850 5500 60 O,Q35 0,049 0,4 2 13 1,25 

Rivierkom tussen 
Stroomrugbaan en 
spoorbaanlv1/sl 128650 457050 4980 0 0,031 0,009 0,4 2 13 

Thematerweg 129750 457450 4830 40 0,027 0,020 0 2 8 1,25 

Eikslaan 128250 458950 60 0 0,004 0,001 0 2 13 

Brinkstraat 128350 459150 1170 50 0,031 0,010 0 2 13 

Brink 128350 459250 1170 50 0,031 0,010 c 0 2 13 

Bottensteinweg 128350 456250 8790 100 0,023 0,009 c 0 2 13 1,25 

ckhuizerweg 128350 459350 960 50 0,026 0,010 c 0 2 13 

Wilhelminalaan (LR) tussen 
Europaweg en 
StationsstraatlsR 129450 457150 9110 100 0,017 0,006 c 0,4 2 13 1,25 

Wilhelminalaan (LR)tussen 
Europaweg en 
Stationsstraatlsl 129450 457150 9110 100 0,017 0,006 0,4 2 13 1,25 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

Mn ta I aam11I fractte lrache snel- fraclie afsland 
voer· bUS- &.'3ar midden hlllds stag- W09" wegas boom 
luigen sen zwaar type nafie type 

X-<:00rd111aat Y-conrdlnaat N Nb Fv Fm Vx Tx s Fb 
201 5 mvt/elm t>Je1m lnm 

Stallorisstraal (LR)/SL 129350 457250 2750 0 0,050 0.016 c 0 3A 13 
Stationsstraat (LR)/St 129350 457250 2750 0 0,050 0.016 c 0 3A 13 

Heldetaanlsl 129250 457350 1700 0 0,058 0,019 c 0 2 12 125 
HeidetaanlsR 129250 457350 1700 0 0.058 0.019 c 0 2 12 1.25 
Odenvemaan 1v1 /sL 129150 457450 1020 0 0.047 0.017 c 0 3A ,, 
Odenvemaan /\t1 laR 129150 457450 1020 0 0.047 0,017 c 0 3A 12 
OdenvelUaan IV'2Jsl 129250 457550 270 0 0.030 0.007 c 0 3A 12 
Dchmvelllaan IV2JsR 129250 457550 270 (I 0.030 0,007 c 0 3A 12 

Maarssenseweg ten noorden 
van Themotarweg tot 
HaarrijnseplasMlsl 129550 458550 2730 48 0.041 0.011 b 0 2 13 1,25 
Maarssenseweg ten noo1den 
van Thoma1mweg IOI 
Haarri1nseplasfv1/sR 129550 458550 11120 50 0.013 0.031 b 0 2 13 1.25 

P. Ohnaan/\/1/sl 129650 457350 9190 96 0.031 0.011 c; 0 2 13 1,25 
P Ohnaan/111 /sR 129650 457350 9190 96 0.031 0.011 c 0 2 13 1.25 

:· 

Afde/lng Miiieu & Ouurzaamheld 



Bijlagen 

aantal aantal fractie fractie snel- fractie afstand 
voer- bus- zwaar midden heids stag- weg- wegas boom 
tuigen sen zwaar type natie type 

X-coordinaat Y-coordinaat N Nb Fv Fm Vx Tx s Fb 
2020 mvtletm bletm in m 

129250 457650 2100 150 0,018 O,Q36 c 0 2 11 1,25 
129250 457650 2100 150 0,018 0,036 c 0 2 12 1,25 
129350 457850 1190 150 0,018 0,037 c 0 3A 12 1 
129350 457850 1190 150 0,018 0,037 c 0 3A 12 
129350 457950 1070 150 0,018 0,031 c 0 3A 12 
129350 457950 1070 150 0,018 0,031 c 0 3A 11 
129450 458050 1870 150 0,017 0,031 c 0 3A 13 
129450 458050 1870 150 0,017 0,031 c 0 3A 13 
129450 458250 1920 150 0,017 0,029 c 0 3A 12 
129450 458250 1920 150 0,017 0,029 c 0 3A 12 1 
129450 458450 2450 100 0,016 0,032 c 0 3A 13 1,25 
129450 458450 2450 100 0,016 0,032 c 0 3A 13 1,25 

OorpsstraaVv11sL 129250 457650 2890 0 0,011 0,031 c 0 2 8 
OorpsstraaW1/sR 129250 457650 2890 0 0,011 0,031 c 0 2 8 1 
OorpsstraaVv21sl 129150 457750 1300 150 0,020 0,036 c 0 2 8 1,25 
Oorpsstraat/V2/sR 129150 457750 1300 150 0,020 0,036 c 0 2 8 1,25 
Oorpsstraatlv3lsl 128950 457650 2200 0 0,019 0,034 c 0 2 8 1 
OorpsslraaVv3/sR 128950 457650 2200 0 0,019 0,034 c 0 2 8 1 
Oorpsstraal/v4/sl 128750 457750 2200 0 0,019 0,034 b 0 2 13 1,25 
OorpS5iraatN41$R 128750 457750 2200 0 0,019 0,034 b 0 2 13 1,25 
Dorpsstraal/vS/sL 128450 457750 2240 0 0,019 0,034 b 0 2 13 1,25 
Oorps'straal/vS/sR 128450 457750 2240 0 0,019 0,034 b 0 2 13 1,25 

Haarrijnse Radinglv1 Isl 130050 457050 16640 0 0,028 0,041 c 0,4 2 13 
Haarrijnse Radinglv1 /sR 130050 457050 16640 0 0,028 0,041 c 0,4 2 13 
Haarrfjnse Radinglv2/sL 129950 457150 16640 0 0,028 0,041 c 0,8 2 13 
Haarrljnse Radinglv2/sR 129950 457150 16640 0 0,028 0,041 c 0,8 2 13 
Haarrljnse Radinglv3/sl 130050 457250 27430 0 0,026 0,049 c 0,4 2 13 
Haarrljnse Radinglv3/sR 130050 457250 27430 0 0,026 0,049 c 0,4 2 13 
Haarrl1nse Radinglv4/sl 130150 457350 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarnjnse Radinglv4/sR 130150 457350 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
HaarrUnse Radinglv5/sL 130150 457550 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrijnsa Radinglv5/sR 130150 457550 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrijnse Radinglv6/sl 130250 457650 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrijnse Radinglv6/sR 130250 457650 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Ha:arrijnse Radinglv7/sL 130250 457850 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrijnse Radinglv7 /sR 130250 457850 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrljnse Radinglv8/sL 130350 458050 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haan:ljnse Radinglv8/sR 130350 458050 27430 0 0,026 0,049 c 0 2 13 
Haarrijnse Rading/v9/sl 130350 458150 27430 0 0,026 0,049 c 0 13 
H;iarrijns11 Radinglv9/sR 130350 458150 27430 0 0.026 0,049 c 0 13 
Haarrijnse Radinglv1 O/sl 130450 458250 27430 0 0,026 0,049 c 0,4 13 
Haarr1jnse Radinglv1 OlsR 130450 458250 27430 0 0,026 0,049 c 0,4 13 
Haarrijnse Radinglv11/sl 130450 458350 31290 0 0,023 0,044 c 0,4 13 
Haarrljnse Radinglv11/sR 130450 458350 31290 0 0,023 0,044 c 0,4 13 
Haarrljnse Radinglv12/sl 130550 458550 31290 0 0,023 0,044 c 0 13 
Haarrljnse Radinglv12/sR 130550 458550 31290 0 0,023 0,044 c 0 13 
Haarrljnse Radinglv13/sUrR 130550 458550 16070 0 0,025 0,046 c 0 25 
Haamjnse Radinglv13/sUrL 130550 458550 15220 0 0,021 0,042 c 0 13 
Haan:fjnse Radinglv13/sR/rL 130550 458550 15220 0 0,021 0,042 c 0 27 
Haarrijnse Radinglv13/sR/rR 130550 458550 16070 0 0,025 0,046 c 0 1 15 
Haarrijnse Radinglv14sL/rR 130650 458650 16070 0 0,025 0,046 c 0,8 2 25 
Haarrijnse Radinglv14sllrl 130650 458650 15220 0 0,021 0,042 c 0 2 13 
Haarrijnse. Radinglv14sR/rL 130650 458650 15220 0 0,021 0,042 c 0 2 28 
Haarrijnse Radinglv14sR/rR 130650 458650 16070 0 0,025 0,046 c 0,8 2 17 
Haarrljnse Radinglv15/sllrR 130650 458750 18780 30 0,027 0,048 c 0 2 28 
Haarrljnse Radinglv15/sUrL 130650 458750 18260 30 0,023 0,045 c 0,8 2 15 
Haarr!lnse Radinglv15/sR/rL 130650 458750 18260 30 0,023 0,045 c 0,8 2 30 
Haarrijns.e Radinglv15/sR/rR 130650 458750 18780 30 0,027 0,048 c 0 2 16 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

aantal aantal fractie fractie snel- fractie afstand 
voer- bus- zwaar midden heids stag- weg- wegas boom 
tuigen sen zwaar type natie type 

X-coordinaat Y-coordinaat N Nb Fv Fm Vx Tx s Fb 
2020 mvtletm b/etm 1n m 

Hlnderstelnlaan /v1/sl 129850 457350 13850 0 0,019 0,050 c 0,4 2 13 
Hlnderstelnlaan /v1 /sR 129850 457350 13850 0 O,Q19 0,050 c 0.4 2 13 
Hindersteinlaan /v2/sl 129850 457350 12240 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 
Hindersteinlaan /v2/sR 129850 457350 12240 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 
H1ndersteinlaan /v3/sl 129750 457450 12240 50 0,019 0,050 c 0 2 13 1,25 
H1nderslemlaan /v3/sR 129750 457450 12240 50 0,Q19 0,050 c 0 2 13 1,25 
Hindersteintaan /v4/sl 129650 457550 3880 0 0,021 0,055 c 0 2 14 1,25 
Hlnders101.nlaan /v4/sR 129650 457550 3880 0 0,021 0,055 c 0 2 14 1,25 
Hinders1elnlaan /v5/sl 129450 457550 2160 0 0,019 0,048 c 0 2 15 1,25 
Hinderstelnlaan /v5/sR 129450 457550 2160 0 0,019 0,048 c 0 2 15 1,25 
Hinderstelrilaan /v6/sl 129350 457550 1370 0 0,017 0,045 c 0 2 15 1,25 
Hlnderstelnlaan /v6/sR 129350 457550 1370 0 0,017 0,045 c 0 2 15 1,25 

Huls le Vleutenbaan tussen 
Wilhelm1nalaan en Haarrijnse 
Radlng . 130050 456950 13530 120 0,034 0,044 c 0.4 2 14 

Stroomrugbaan van Europaweg 
IOI Busbaan Vleuterweide 129550 456850 10430 120 0,034 0,044 c 0.4 2 13 

Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleuter.velde tot 
RtvierkomlsLJrR 128950 456850 3710 60 0,035 0,049 c 0,4 2 24 1,25 
Stroomrugbaan van Busbaan 

eui.erwelde tot 
lvlerkomlsLJrl 128950 456850 4900 60 0,045 0,055 c 0.4 2 13 1,25 

Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleu1e1weide tot 
RivierkofTl/sR/rl 128950 456850 4900 60 0,045 0,055 c 0.4 2 24 1,25 
StroOjTlrugbaan van Busbaan 
Vleulerweide tot 

iv1eri<om/sR/rR 128950 456850 3710 60 O,D35 0,049 c 0.4 2 13 1,25 

Rlvierkom tussen 
Stroomrugbaan en 
poorbaan/v1/sL 128650 457050 6210 0 0,021 0,032 c 0,4 2 13 

Thernalerweg 129750 457450 4830 40 0,027 0,020 c 0 2 8 1,25 

Elkslaan 128250 458950 3120 0 0,019 0,004 c 0 2 13 

Bnnkslraal 128350 459150 1830 50 0,029 0,010 c 0 2 13 

BnrtK 128350 459250 1830 50 0,029 0,010 c 0 2 13 

Boltenstelnweg 128350 456250 3430 50 0,025 0,010 c 0 2 13 1,25 

Ockhulzeiweg 128350 459350 1410 50 0,027 0,011 0 2 13 

1ilhe1m nalaan (LR) tussen 
Europaweg en Stationsstraat/sR 129450 457150 6290 100 0,008 0,022 c 0,4 2 13 1,25 

Wllhelminalaan (LR)tussen 
Europaweg en Stationsstraat/sl 129450 457150 6290 100 0,008 0,022 c 0,4 2 13 1,25 

Afde/ing Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

aantal aantal fractie fractle snel- fractie afstand 
vol'lr- bus- zwaar midden heids stag- weg- We gas boom 

tuigen sen zwaar type natie type 
x~rdinaal Y-ooordlnaat N Nb Fv Fm Vx Tx s Fb 

2020 mvt/etm b/etm In m 

S1atlonsstraat (LR)/sL 129350 457250 2870 50 0.003 0.017 c 0 3A 13 
Stationsstraat (LR)lsr 129350 457250 2870 50 0.003 0,017 0 0 3A 13 

Heldelaanlsl 12.9250 457350 1580 50 o.ooo 0,019 c 0 2 12 1,25 
HeidelaanlsR 129250 457350 1580 50 0,000 0,019 c 0 2 12 1,25 
Odenvaltlean /vll sl 129150 457450 1640 0 0 .006 0 .024 c 0 3A 12 1 
0denveltlaan l v1 /sR 129150 457450 1640 0 0.006 0 ,024 c 0 3A 1:? 1 
Odenvelllaan /v21sL 129250 457550 2410 0 0,012 0 .046 c 0 3A 12 1 
Odenvelllaan N 2/sR 12925.0 457550 2410 0 0,012 0 ,046 c 0 3A 12 1 

Mearssensaweg ten noorden 
van Themateiweg tot 
Haarrl)nseplaslv11sL 129550 458550 11120 50 0,013 0,031 b 0 2 13 1,25 
Maarssenseweg ten noorden 
van Thematerweg tot 
Haarrijnseplaslv1/sR 129550 458550 11 120 50 0,013 0 .031 b 0 2 13 1.25 

P Oh!laanM /sl 129650 457350 9190 96 0.031 0,011 c 0 2 13 1.25 
P On!laan/\11/sR 129650 457350 9190 96 0.031 0 ,011 c 0 2 13 1.25 

Afdellng Mllfeu & Duurzaamhefd 



Bijlagen 

Bijlage 2 Resultaten 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

jaar- jaar- jaar-
gemid. gem id. aantal gemid. P9B aantal 
cone. cone 24u-gem cone. cone. uur-gem 
N02 PM10 PM10 benzeen co N02 

2011 µg/m' µg/m' > 50 µg/m' µg/m' µg/m' > 200 µg/m' 

SchooVv1/sl 29,5 20,8 12 1,5 870 0 
School/v1/sR 29,2 20,8 12 1,4 859 0 
Schoollv2/sl 28,8 20,7 11 1,4 843 0 
SchooVv2/sR 28,8 20,7 11 1,4 843 0 
School/v3/sl 28,6 20.7 11 1,3 836 0 
Schoollv3/sR 28,8 20,7 11 1,4 845 0 
School/v4/sl 27,3 19,9 10 1,3 832 0 
Schoollv4/sR 27,3 19,9 10 1.3 832 0 
Schoollv5/sl 27,5 20,0 10 1,4 842 0 
Schoo1/v5/sR 27,5 20,0 10 1,4 842 0 
School/v6fsl 28,3 20,2 10 1,5 884 0 
School/v6/sR 28,3 20,2 10 1,5 884 0 

Dorpsstraatlv1 Isl 29,6 21,0 12 1,7 918 0 
Dotpsstraatlv1 /sR 29,6 21 ,0 12 1,7 918 0 
Dorpsstraat/v2/sl 31,6 21,3 13 1,9 968 0 
Dorpsstraatlv2/sR 31,6 21.3 13 1,9 968 0 
Dorpsslraatlv3/sl 28,0 20,2 10 1,7 894 0 
DorpsslraaVv3/sR 28,0 20,2 10 1,7 894 0 
Dorpsstraatlv41sl 26,6 19.7 9 1,0 752 0 
Dorpsslraat/v4/sR 26,6 19,7 9 1,0 752 0 
Dorpsslraatlv5/sl 26,5 19,7 9 1,0 752 0 
Dorpsstraat/v5/sR 26,5 19,7 9 1,0 752 0 

Haarrijnse Rading/v1/sl 31,6 20,8 12 1,6 974 0 
Haarrijnse Rading/v1/sR 31,6 20.8 12 1,6 974 0 
Haarrijnse Rading/v2/sl 33,0 21,2 13 1,7 965 0 
Haarrijnse Rading/v2/sR 33,0 21,2 13 1,7 965 0 
Haarrijnse Rading/v3/sl 36,1 21,6 14 2,3 1160 0 
Haarrijnse Radinglv3/sR 36,1 21,6 14 2,3 1160 0 
Haarrijnse Rading/v4/sl 34,2 21,5 13 2,3 1111 0 
Haarrijnse Radinglv4/sR 34,2 21,5 13 2,3 1111 0 
Haarrijnse Radinglv5/sl 34,2 21,5 13 2,3 1111 0 
Haarrijnse Rading/v5/sR 34,2 21,5 13 2,3 1111 0 
Haarrijnse Rading/v6/sl 34,2 21,5 13 2,3 1111 0 
Haarrijnse Rading/v6/sR 34,2 21,5 13 2,3 1111 0 
Haarrijnse Rading/v7/sl 34,3 21,5 13 2,3 1111 0 
Haarrijnse Rading/v7/sR 34,3 21 ,5 13 2,3 1111 0 
Haarrijnse Rading/v8/sl 34,4 21,2 13 2,3 1098 0 
Haarrijnse Radinglv8/sR 34,4 21,2 13 2,3 1098 0 
Haarrijnse Rading/v9/sl 30,8 20,5 11 1,6 899 0 
Haarrijnse Rading/v9/sR 30,8 20,5 11 1,6 899 0 
Haarrijnse Rading/v1 Olsl 32,1 20,6 11 1,6 921 0 
Haarrijnse Rading/v1 O/sR 32,1 20,6 11 1,6 921 0 
Haarrijnse Rading/v11 /sl 32,7 20,7 11 1,7 951 0 
Haarrijnse Rading/v11/sR 32,7 20,7 11 1,7 951 0 
Haarri)nse Rading/v12/sl 32,1 20,7 11 1,7 925 0 
Haarrijnse Rading/v12/sR 32,1 20,7 11 1,7 925 0 
Haarrijnse Rading/v13/sL/rR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v13/sL/rL 31,4 20,6 11 1,6 893 0 
Haarrijnse Rading/v13/sR/rL 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Radinglv13/sR/rR 31,3 20,5 11 1,5 886 0 
Haarrijnse Radinglv14sL/rR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v14sL/rL 35,8 21,3 13 2,1 1065 0 
Haarrijnse Rading/v14sR/rL 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v14sR/rR 35,6 21,2 13 1,9 1032 0 
Haarrijnse Rading/v15/sL/rR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v15/sL/rL 37,5 21,5 14 2,0 1078 0 
Haarrljnse Rading/v15/sR/rL 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v15/sR/rR 36,6 21,4 13 2,0 1047 0 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

Jaar- jaar- jaar-
gemid. gem id. aantal gemid. P98 aantal 
cone. cone 24u-gem cone. cone. uur-gem 
N02 PM10 PM10 benzeen co N02 

2011 µg/m' µg/m' > 50 µg/m' µg/m' µg/m' > 200 µg/m' 

Hindersteinlaan lv1/sl 31,7 21,2 13 1,7 941 0 
Hindersteinlaan /v1/sR 31,7 21,2 13 1.7 941 0 
Hindersleinlaan /v2/sl 31,4 21,2 13 1,8 942 0 
Hindersleinlaan /v2/sR 31,4 21 ,2 13 1,8 942 0 
Hindersteinlaan /v3/sl 31,3 21 ,2 13 1,8 942 0 
Hindersteinlaan /v3/sR 31,3 21,2 13 1.8 942 0 
Hindersteinlaan /v4/sl 29,8 20,9 12 1,5 870 0 
Hindersteinlaan /v4/sR 29,8 20,9 12 1,5 870 0 
Hindersteinlaan lv5/sl 29,2 20 ,8 12 1,4 856 0 
Hindersteinlaan /v5/sR 29,2 20,8 12 1,4 856 0 
Hindersteinlaan /v6/sl 28,9 20,8 12 1,4 852 0 
Hindersteinlaan /v6/sR 28,9 20,8 12 1,4 852 0 

Huis te Vleutenbaan tussen 
Wllhelminalaan en Haarrijnse 
Rading . 30,5 20,8 12 1,4 944 0 

Stroomrugbaan van Europaweg 
ol Busbaan Vleuterweide 29,6 20,2 10 1,5 916 0 

Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleuterweide tot 
Rivierkom/sUrR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Stroomrugbaan van Busbaan 

leulerweide tot 
Rivierkom/sUrl 28,8 19,9 10 1,4 844 0 
Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleuterweide tot 
Rlvierkom/sR/rL 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Stroomrugbaan van Busbaan 

leuterweide tot 
Rlvierkom/sR/rR 28,2 19,9 9 1,3 830 0 

Rivierkoni tussen 
troomrugbaan en 

spoorbaan/v1/sl 26,0 19,7 9 1,2 784 0 

hematerweg 28,6 20,7 11 1,4 840 0 

Elkslaan 23,4 19,3 8 1,0 732 0 

Brinkstraal 22,9 19, 1 8 0,9 727 0 

Brink 22,9 19, 1 8 0,9 727 0 

Boltensteinweg 25,0 19,5 9 1, 1 762 0 

Ockhuizerweg 22,8 19, 1 8 0,9 720 0 

~;!holm;M;,,, (LR)'""''" 
uropaweg en 
ationsstraatlsR 28,5 20,7 11 1,3 846 0 

ilhelminalaan (LR)tussen 
uropaweg en Stationsstraatlsl 28.5 20,7 11 1,3 846 0 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

jaar- jaar- jaar-
gemid. gem id. aanlal gem id. P98 aantal 
cone. cone 24u-gem cone; cone. uur-gem 
liJ02 PM10 PM10 benzeen co N02 

2011 µg/m• µgl!W > 50 µg/m' µg /m' µg/m• > 200 µglm' 

Stationsstraat (LR)/sl 26,5 20,3 10 1,0 762 0 
Stationsstraat (LR)/sr 26,5 20,3 10 1,0 762 0 

Heidelaan/sL 26,1 20,2 10 1,0 739 0 
Heidelaan/sR 26,1 20,2 10 1,0 739 0 
Oden11e1Uaan /111/sl 26,0 20,2 10 1,0 740 0 
Oden11eltlaan /111/sR 26,0 20,2 10 1,0 740 0 
Oden11elllaan /112/sl 26,6 20,3 10 1,0 756 0 
Oden11elllaan /112/sR 26,6 20,3 10 1,0 756 0 

Maarssenseweg ten noorden 
van Thematerweg tot 
Haarrijnseplas/\11/sl 28,1 19,9 10 1.1 792 0 
Maarssenseweg ten noorden 
van Thematerweg tot 
HaarrijnseplasM/sR 28,1 19,9 10 1, 1 792 0 

P. Ohllaan/v1 /sl 27,2 20,4 11 1,1 775 0 
P. Ohllaan/111 lsR 27,2 20.4 11 1, 1 775 0 

Afd911ng Ml/leu & D1.11.1rzaamheld 



Bijlagen 

jaar- jaar- jaar-
gem id. gem id. aantal gem id. P98 aantal 
cone. cone 24u-gem cone cone. uur-gem 
N02 PM10 PM10 benzeen co N02 

2015 µg/m• µg/m' > 50 µg/m 3 µg/m• µg/m, > 200 µg/m' 

Schoollv1/sl 24,5 19,2 8 1,0 744 0 
School/v1/sR 24,4 19,2 8 1,0 741 0 
Schoo1/v2/sl 24,1 19,2 8 0,9 725 0 
School/v2/sR 24,1 19,2 8 0,9 725 0 
School/v3/sl 24,0 19,1 8 0,9 723 0 
School/v3/sR 24,0 19,2 8 0,9 724 0 
School/v4/sl 23,1 18,5 7 0,9 734 0 

chool/v4/sR 23,1 18,5 7 0,9 734 0 
School/vS/sl 23,2 18,5 7 1,0 737 0 

chool/v5/sR 23 ,2 18,5 7 1,0 737 0 
School/v6/sl 23,4 18,6 7 1,0 753 0 
SchooVv6/sR 23,4 18,6 7 1,0 753 0 

Dorpsslraal/v1 Isl 24,2 19,2 8 1,0 755 0 
DorpsstraaVv1 /sR 24,2 19,2 8 1,0 755 0 
Dorpss1raatlv2/sl 24,4 19,2 8 1,0 738 0 
Dorpsstraatlv2/sR 24,4 19,2 8 1,0 738 0 
DorpsstraaVv3/sl 22,0 18,4 6 1,0 717 0 
Dorpsstraat/v3JsR 22,0 18,4 6 1,0 717 0 
Dorpsstraat/v4/sl 21,7 18,3 6 0,9 690 0 
Dorpsstraa11v4/sR 21 ,7 18,3 6 0,9 690 0 
Dorpsstraatlv5/sl 21,7 18,3 6 0,9 690 0 
Dorpsstraat/v5/sR 21,7 18,3 6 0,9 690 0 

Haarrijnse Rading/v1/sL 29,6 19,7 9 1,8 995 0 
Haarrijnse RadingM/sR 29,6 19,7 9 1,8 995 0 
Haarrijnse Rading/v2/sl 30,9 20,1 10 1,8 985 0 
Haarrijnse Rading/v2/sR 30,9 20,1 10 1,8 985 0 
Haarrijnse Rading/v3/sl 33,4 20,4 11 2,4 1160 0 
Haarrijnse Rading/v3/sR 33,4 20,4 11 2,4 1160 0 
Haarrijnse Rading/v4/sl 31,7 20,3 10 2,4 1115 0 
Haarrijnse Rading/v4/sR 31.7 20,3 10 2,4 1115 D 
Haarrijnse Rading/v5/sL 31,7 20,3 10 2,4 1115 0 
Haarrijnse Rading/v5/sR 31 ,7 20,3 10 2,4 1115 0 
Haarrijnse Rading/v6/sL 31 ,7 20,3 10 2,4 1115 0 
Haarrijnse Rading/v6/sR 31 ,7 20,3 10 2,4 1115 0 
Haarrijnse Rading/v7/sL 31,8 20,3 10 2,4 1115 0 
"""':=t!::llr-r-Hneo o'='ninnlu7fc-O 'l~ D '>n? iO '> A ... 4 ... r- 0 .............. J''"'"''- .............. ;:,···· .... •• .... , ... '-v,..., L,-. 111.J 

Haarrijnse Rading/v8/sL 31,9 20,1 10 2,4 1101 0 
Haarrijnse Rading/v8/sR 31,9 20,1 10 2.4 1101 0 
Haarrijnse Rading/v9/sL 28,4 19,4 8 1,6 900 0 
Haarrijnse Rading/v9/sR 28,4 19,4 8 1,6 900 0 
Haarrijnse Rading/v1 O/sl 29,7 19,5 9 1,7 921 0 
Haarrijnse Rading/v1 O/sR 29,7 19,5 9 1,7 921 0 
Haarrljnse Rading/v11/sl 30,2 19,6 9 1,8 948 0 
H<iarrljnse Rading/v11/sR 30,2 19,6 9 1,8 948 0 
Haarrfjnse Rading/v12/sL 29,8 19,6 9 1,8 924 0 
Haarrljnse Rading/v12/sR 29,8 19,6 9 1,8 924 0 
Haarrijnse Rading/v13/sL/rR 0 ,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v13/sL/rl 29,3 19,5 9 1,6 893 0 
Hdtmij11:;e Ri:ldinyiv13/sR/rL 0,0 0,0 (J U,U 0 0 
HaarriJnse Rading/v13/sR/rR 29,1 19,5 8 1,6 885 0 
Haarrijnse Rading/v14sL/rR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v14sL/rL 33,7 20,2 10 2,1 1063 0 
Haarrijnse Rading/v14sR/rL 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Ha;;irriJrise Rading!v14sRJrR 33,4 20,0 10 1 0 1025 " "v u 

Haarrijnse Rading/v15/sL/rR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v15/sL/rL 36,3 20,5 11 2,2 1100 0 
Haarrijnse Rading/v15/sR/rl 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v15/sR/rR 35,3 20,4 11 2,1 1063 0 

Afdeling Milieu & Ouurzaamheid 



Bij/agen 

jaar- jaar- jaar-
gem id. gemid. aantal gem id. P98 aantal 
cone. cone 24u-gem cone. cone. uur-gem 
N02 PM10 PM10 benzeen co N02 

2015 µg/m' µg/m' > 50 µg/m' µg/m' µg/m' > 200 µg/m' 

Hindersteinlaan /v1 /sl 28,6 19,9 9 1,6 912 0 
Hindersteinlaan /v1 /sR 28,6 19,9 9 1,6 912 0 
Hlndersteinlaan /v2/sl 28,2 19,9 10 1,7 910 0 
Hindersteinlaan /v2/sR 28,2 19,9 10 1,7 910 0 
Hindersteinlaan /v3/sl 28,2 19,9 10 1,7 910 0 
Hindersteinlaan /v3/sR 28,2 19,9 10 1,7 910 0 
Hindersteinlaan /v4/sl 24,8 19,3 8 1, 1 765 0 
Hindersteinlaan /v4/sR 24,8 19,3 8 1, 1 765 0 
Hindersteinlaan /v5/sl 24,0 19,2 8 0,9 737 0 
rfjndersteinlaan lv5/sR 24,0 19,2 8 0,9 737 0 
Hindersreinlaan lv61sl 23,7 19, 1 8 0,9 726 0 
Hindersteinlaan /v61sR 23,7 19, 1 8 0,9 726 0 

Huis te Vleutenbaan tussen 
Wllhelminalaan en Haarrijnse 
Ra ding. 28,6 19,8 9 1,5 959 0 

Stroomrugbaan van 
Europaweg tot Busbaan 
Vleu.terwelde 26,6 19,0 7 1,4 893 0 

Stroomrugbaan van Busbaan 
leulerweide tot 

Rivierkom/sUrR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleuterwelde tot 
Rlvierkom/sUrL 27,2 18,9 7 1,5 869 0 
Stroomrugbaan van Busbaan 
Vleuierwelde tot 
RlvierkomlsRJrL 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Stroomrugbaan van Busbaan 

leuterwe!de tot 
RJvierkom/sR/rR 26,8 18,9 7 1,4 861 0 

Rlvierkom tussen 
Stroomrugbaan en 
spoorbaanlv1 Isl 22,9 18,5 7 1, 1 752 0 

Thernaterweg 25,9 19,5 9 1,3 823 0 

Eikslaan 20,6 18,0 6 0,8 684 0 

Brinkstraal 20,7 18, 1 6 0,9 714 0 

Brink 20,7 18, 1 6 0,9 714 0 

Bottenstelnweg 24,4 18,8 7 1,5 846 0 

Ockhuizerweg 20,6 18, 1 6 0,9 711 0 

Wilhelminalaan (LR) tussen 
Europaweg en 
StalionsstraaVsR 26,6 19,7 9 1,5 884 0 
Wllhelminalaan (LR)tussen 
Europaweg en 
StallonsstraaVsL 26,6 19,7 9 1,5 884 0 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bljlagen 

jaar- jaar- jaar-
gem id. gemid. aantal gemid. P98 a an ta I 
cone. cone 24u-gem cone. cone. uur-gem 
N02 PM10 PM10 benzeen co N02 

2015 µ.g/m) µg/m3 > 50 µg/m' µg/rn) µg/m' > 200 µglm3 

Stationsstraal (LR)/sl 24,5 19,3 8 1,0 754 0 
Statlonsstraal (LR )lsr 24 ,5 19.3 8 1.0 754 0 

Heldelaan/sl 24 ,2 19,2 8 1,0 738 0 
HeidelaanlsR 24,2 19,2 8 1,0 738 0 
Odenveltlaan /v1 /sl 23,7 19, 1 8 0,9 725 0 
Odenveltlaan lv1 /sR 23,7 19,1 8 0,9 725 0 
Odenvelllaan /v21sl 23,3 19.1 8 0,8 711 0 
Odenveltlaan lv21sR 23.3 19,1 8 0.8 711 0 

Maarssenseweg ten noorden 
van Thematerweg tot 
Haarrijnseplas/V1 Isl 23,2 18,5 7 0,9 726 0 
Maarssenseweg ten noorden 
van Thematerweg tot 
Haarrijnseplas/v1 /sR 25,4 18,8 7 1,0 784 0 

P. OhllaanM/sL 26,7 19,7 9 1,5 866 0 
P. OhllaanM/sR 26,7 19,7 9 1.5 866 0 

Afdeling Milleu & Duurzaamheid 



BijJagen 

Jaar- jaar- jaar-
gem id. gem id. aantal gem id. P98 aantal 
cone. cone 24u-gem cone. cone. uur-gem 
N02 PM10 PM10 benzeen co N02 

2020 µgim, µgim' > 50 µgim' µgim' µgim, > 200 µg/m' 

School/v1fsl 19,6 17,8 5 1,0 745 0 
School/v1isR 19,5 17,8 5 1,0 742 0 
Schoolfv2/sl 19,3 17,7 5 0.9 727 0 
School/v2/sR 19,3 17,7 5 0,9 727 0 
Schoollv3/sL 19,3 17,7 5 0,9 725 0 
Schoollv3/sR 19,3 17,7 5 0,9 726 0 
School/v4/sl 18,3 17, 1 4 0.9 736 0 
Schoollv4/sR 18,3 17' 1 4 0,9 736 0 
Schoollv5/sl 18,4 17' 1 4 1,0 739 0 
School/vS!sR 18,4 17, 1 4 1,0 739 0 

choollv6/sl 18,6 17,2 4 1,0 755 0 
School/v6/sR 18,6 17,2 4 1,0 755 0 

DorpsslraatM isl 19,4 17,8 5 1,0 757 0 
Dorpsstraatlv1 /sR 19,4 17,8 5 1,0 757 0 
Dorpsstraatlv2/sL 19,5 17,8 5 1,0 735 0 
DorpsstraaVv2/sR 19,5 17,8 5 1,0 735 0 
Dorpsstraa1/v3/sl 17,4 16,9 4 1,0 713 0 
Dorpsstraatlv3fsR 17,4 16,9 4 1,0 713 0 
Dorpsstraa!lv4/sl 17,3 16,8 4 0,9 688 0 
DorpsstraaVv4/sR 17,3 16,8 4 0,9 688 0 
Dorpsstraat/VS/sl 17,2 16,8 4 0,9 689 0 
DorpsstraallvS/sR 17,2 16,8 4 0,9 689 0 

Haanijnse Rading/v1isl 22,7 18, 1 6 1,7 980 0 
Haarrijnse Rading/v1isR 22,7 18, 1 6 1,7 980 0 
Haarrijnse Radingiv2/sl 23,8 18,6 7 1,7 969 0 
Haarrijnse Radingiv2/sR 23,8 18,6 7 1.7 969 0 
Haarrijnse Rading/v3isl 25,3 18,7 7 2,3 1133 0 
Haarrijnse Radingiv3isR 25,3 18,7 7 2,3 1133 0 
Haarrijnse Rading/v4/sl 24,1 18,7 7 2,3 1092 0 
Haarrijnse Rading/v4/sR 24,1 18,7 7 2,3 1092 0 
Haarrijnse Rading/v5/sl 24,1 18,7 7 2 ,3 1092 0 
Haarrijnse Rading/vSisR 24,1 18,7 7 2 ,3 1092 0 
Haarrijnse. Radingiv6isl 24,2 18,7 7 2,3 1092 0 
Haarrijnse Rading/v6/sR 24,2 18,7 7 2,3 1092 0 
Haarrijnse Radingiv7isl 24,2 18,7 7 2.3 1092 0 
Haarrijnse Radingiv7/sR 24,2 18,7 7 2,3 1092 0 
Haarrijnse Rading/v8isl 24,4 18,4 6 2.3 1078 0 
Haarrijnse Rading/v8/sR 24,4 18,4 6 2,3 1078 0 
Haarrijnse Radingiv9isl 22,0 17,8 5 1,6 890 0 
Haarrijnse Radingiv9isR 22,0 17,8 5 1,6 890 0 
Haarri)nse Rading/v10/sl 22,8 17,8 5 1,6 909 0 
Haarrijnse Radingiv1 OisR 22,8 17,8 5 1,6 909 0 
Haarrijnse Radingiv11 isl 23,2 17,9 6 1,7 934 0 
Haarrijnse Rading/v11 isR 23,2 17,9 6 1,7 934 0 
Haarrijnse Rading/v12/sl 22,9 18,0 6 1,7 912 0 
Haarrijnse Rading/v12/sR 22,9 18,0 6 1,7 912 0 
Haarrijnse Radingiv13isL/rR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Radingiv13/sL/rL 22,6 17,9 5 1,6 883 0 
Haarrijnse Rading/v13/sR/rL 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haanijnse Rading/v13/sR/rR 22,5 17,8 5 1,5 875 0 
Haarrijnse Rading/v14sL/rR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarri)nse Rading/v14sL/rL 25,6 18,5 6 2,1 1041 0 
Haarrijnse Radingiv14sR/rL 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Radingiv14sR/rR 25,4 18,3 6 1,8 1004 0 
Haarrijnse Radingiv15isL/rR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Rading/v15isL/rL 27,6 18,7 7 2 .1 1083 0 
Haarrijnse Rading/v15/sR/rL 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
Haarrijnse Radingiv15/sR/rR 26,8 18,7 7 2,1 1047 0 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bij/agen 

jaar- jaar- jaar-
gem id. gem id . aantal gem id. P98 aantal 
cone. cone 24u-gem cone. cone. uur-gem 
N02 PM10 PM10 benzeen co N02 

2020 µg/m' µg/m3 > 50 µg/m3 µg/m• µg/m' > 200 µg/m3 

Hindersteinlaan /v1/sl 22,3 18.4 6 1,6 902 0 
Hinderstein!aan /v1/sR 22,3 18.4 6 1,6 902 0 
Hindersleinlaan /v2/sl 22,0 18.4 6 1,6 900 0 
Hindersteinlaan /v2/sR 22,0 18.4 6 1,6 900 0 
Hindersteinlaan /v3/sl 22,0 18.4 6 1,6 900 0 
Hindersteinlaan /v3/sR 22,0 18.4 6 1,6 900 0 
Hinderstelnlaan /v4/sl 19,8 17,9 5 1, 1 763 0 
Hinderstelnlaan /v4/sR 19,8 17,9 5 1, 1 763 0 
Hindersteinlaan /v5/sl 19,2 17,8 5 0,9 736 0 
Hlndersleinlaan /v5/sR 19,2 17,8 5 0,9 736 0 
Hindersteinlaan /v6/sl 19,0 17,7 5 0,9 725 0 
Hindersteinlaan /v6/sR 19,0 17,7 5 0,9 725 0 

Huis te Vleutenbaan tussen 
Wllhelmlnalaan en Haarrijnse 
Rading. 22,3 18,2 6 1,5 951 0 

Stroomrugbaan van Europaweg 
ol Busbaan Vleuterweide 20,3 17.4 5 1.4 880 0 

Stroomrugbaan van Busbaan 
leuterweide tot 

Rivierkom/sUrR 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
troomrugbaan van Busbaan 
leuterweide tot 

Rlvierkom/sUrL 19,8 17,2 4 1,3 815 0 
Stroomrugbaan van Busbaan 

leulerweide tot 
Rlvierkom/sR/rL 0,0 0,0 0 0.0 0 0 
Stroomrugbaan van Busbaan 

eulerweide tot 
Rivierkom/sR/rR 19,5 17,2 4 1,2 804 0 

Rlvierkom tussen 
S'troomrugcaan en 
spoorbaanlv1 /sl 18,3 17,0 4 1,2 762 0 

Thematerweg 20.4 18, 1 6 1,3 814 0 

Eikslaan 16,9 16,7 4 1,0 722 0 

Brinkstraat 16,6 16,6 3 0,9 721 0 

Brink 16,6 16,6 3 0,9 721 0 

Bottensteinweg 17,8 17,0 4 1, 1 749 0 

[h""'™'' 
16,5 16,6 3 0,9 716 0 

llhelmlnalaan (LR) tussen 
uropaweg en Stationsstraat/sR 20.4 18,0 6 1,3 817 0 

~ilhelmlnalaan (LR)tussen 
uropaweg en Stationsstraat/sl 20.4 18,0 6 1,3 817 0 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

jaar- jaar- jaar-
gemid. gemiq. aantal gem id. P98 aantal 
cone. cone 24u-gem cone. cone. uur-gem 
N02 PM10 PM10 benzeen co N02 

2020 µg/m• µgfm3 > 50 µgtm• µglrn• µg/m' > 200 µgfln• 

Stationsslraat (LR)/sl 19,3 17.8 5 to 751 0 
Stationsstraat (LR)lsr 19,3 17,8 5 1,0 751 0 

Heidelaan/sl 19,1 17,7 5 0.9 732 0 
Heidelaan/sR 19,1 17,7 5 0,9 732 0 
OdenvelUaan M/sl 19,0 17,7 5 0,9 733 0 
Odenveltlaan /v1 /sR 19,0 17.7 5 0,9 733 0 
Odenveltlaan /v21sl 19.3 17,8 5 1,0 746 0 
Odenveltlaan /v2/sR 19,3 17,8 5 1,0 746 0 

Maarssenseweg ten noorden 
van Thematerweg tot 
Haarrijnseplas/v1 Isl 19,8 17,3 5 1,0 778 0 
MaarssenseWeg ten noorden 
an Thematerweg tot 

Haarrijnseplas/v1 /sR 19,8 17,3 5 1,0 778 D 

P. OhllaanM/sl 20,9 18,2 6 1,4 854 0 
P. OhllaanM/sR 20 9 18,2 6 1.4 854 0 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Bijlagen 

Bijlage 3 Directe bijdrage N02 en NOv snelwegen 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid 



Wegvak 

SchooVv1 /sl 
School/v1 /sR 
SchooVv2/sL 
SchooV\/2/sR 
School/V3/sl 

choollv3/s R 
School/V4/sl 
SchooVv4/sR 

choollv5/sl 
chooVv51sR 

School/v6/sL 
School/vS/sR 

Dorpsstraal/v1/sl 
DorpsstraaVv1/sR 
DorpsstraaVv2/sL 
Dorpsstraallv2/sR 
Dorpsstraat/v3fsl 

orpsstraallv3/sR 
DorpsstraaVv4fsL 
DorpsslTaallv4/sR 
Dorpsstraallv5/sl 
Dorpsstraallv5fsR 

Bijlage 

Haarrl)nse Rading/v1/sl 
Haarrljnse Rading/v1/sR 
Haarrijnse Rad ing/v2/sl 
Haarrijnse Rading/v2/sR 
Haarrljnse Rading/v3/sl 
Haarrijnse Rading/v3/sR 
Haarrijnse Rading/v4/sl 
Haarrijnse Rading/v4/sR 
Haarrijnse Rading/v5/sl 
Haarrijnse Rading/v5/sR 
Haarrljnse Rading/v6/sl 
Haarrijnse Rading/v6/sR 
Haarrl)nse Rading/v7/sL 
Haarrljnse Rading/v7/sR 
Haarrl)nse Rading/v8/sl 
Haarrijnse Rading/v8/sR 
Haarri)nse Rading/v9/sl 
Haarrl)nse Rading/v9/sR 
Haarrijnse Rading/v1 O/sl 
Haarrijnse Rading/v1 O/sR 
Haarrijnse Radinglv11 /sl 
Haarrijnse Rading/v11 /sR 
Haarrljnse Rading/v12/sl 
Haarrijnse Rading/v12/sR 
Haarrijnse Rading/v13/sUrR 
Haarrijnse Rading/v13/sUrL 
Haarrijnse Rading/v13/sR/rL 
Haarri]nse Rading/v13/sR/rR 
Haarrljnse Rading/v14sUrR 
Haarrijnse Rading/v14sUrL 
Haarrljnse Rading/v14sR/rL 
HaarrlJnse Rading/v14sR/rR 
Haarrljnse Rading/v15/sUrR 
Haarrljnse Rading/v15/sL/rL 
Haarrijnse Rading/v15/sR/rL 
Haarrljnse Rading/v15/sR/rR 

Hinaerstelnlaan /v1/sl 
Hinderste nlaan /v1 /sR 
Hinderslelnlaan /v2/sl 
Hfnderstelnlaao /v2/sR 
Hlnderstelnlaan /v3/sl 
Hlndersteinlaan /v3/s R 
Hinderstelntaan /v4/sl 
Hlnderstelnlaan /v4/sR 
Hinderstelnlaao /v5/sl 
Hindersteinlaan /v5/sR 
Hlnderstelolaan /v6/sl 
Hindersteinlaan /v6/sR 

3 

X·coordinaat Y-coordinaat 

129250 

129250 

129350 

129350 

129350 

129350 

129450 

129450 

129450 

129450 

129450 

129450 

129250 

129250 

129150 

129150 

128950 

128950 

128750 

128750 

128450 
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Bijlage 3 
Dlrecte N02 & Nox snelwegen CARii 9.0 

Wegvak X-coordinaat Y-coordinaat 2010 2015 2020 
no2_dlrect nox no2_direct nox no2_direct nox 

Huis te Vleutenbaan tussen 
Wllhelminalaan en Haarrijnse 
Rading 130050 456950 0,86 4,6 0,8 3,6 0,55 2,1 

Stroomrugbaan van 
Europaweg tot Busbaan 

leuterweide 129550 456850 0,82 4.3 0,76 3.4 0.52 
S\roomrugbaan van Busbaan 
Vleuterweide tot 
RM erkomlsUrR 128950 456850 0,76 4,0 0,71 3,2 0,48 1. 

troomrugbaan van Busbaan 
leuterweide tot 

RivlerkomlsUrL 128950 456850 0,76 4,0 0,71 3,2 0,48 1, 
Slroomrugbaan van Busbaan 

leuterweide tot 
RivierkomfsRJrL 128950 456850 0,76 4,0 0,71 3,2 0,48 1. 

Slroomrugbaan van Busbaan 
Vleuterweide tot 
Rllllerkom/sRJrR 128950 456850 0,76 4,0 0,71 3,2 0.48 1, 

R vlerkom tussen 
Stroomrugbaan en 
spoorbaanlv1 /sl 128650 457050 0,72 3,7 0,66 2,9 0,45 1,7 

Wllhelminalaan (LR) tussen 
Europaweg en 
SlalionsstraaVsR 129550 456850 0,82 4,3 0,76 3.4 0,52 
Wilhelminalaan (LR)tussen 
Europaweg en 
Statlonsstraatlsl 129550 456850 0,82 4,3 0,76 3,4 0,52 

Statlonsstraat (LR)/sl 129350 457250 0,75 3,9 0,7 3,1 0,48 
Statlonsstraat (LR)/sr 129350 457250 0,75 3.9 0,7 3.1 0,48 

HeidelaanlsL 129250 457350 0,72 3,6 0.68 3,1 0,47 
Heidelaan/sR 129250 457350 0,72 3,8 0,68 3,1 0,47 
Odenvelllaan /v1 /sl 129150 457450 0,71 3,7 0,66 0,46 1.8 
OdenvelUaan /v1/sR 129150 457450 0,71 3,7 0,66 0,46 1.8 
Odenveltlaan /v2/sl 129250 457550 0,71 3,7 0,67 0,46 1.8 
Odenveltlaan /v2/sR 129250 457550 0,71 3,7 0,67 3 0,46 1.8 

Maarssenseweg ten noorden 
van Thematerweg tot 
Haam1nseplaSJv1/sL 129550 458550 0,80 4,2 0,78 3,5 0,53 2, 1 
Maarssenseweg ten noorden 
van Thematerweg tot 
Haarrljnseplas/v1/sR 129550 458550 0,80 4,2 0,78 3,5 0,53 2 ,1 

P. Ohllaan/v1/sl 129650 457350 0,77 4,1 0,72 3.3 0,5 1, 

P. Ohllaan/v1/sR 129650 457350 0,77 4,1 0,72 3,3 0,5 i,. 

hematerwag 129750 457450 0,18 3,8 0,25 2 0,22 3.3 

Elkslaan 128250 458950 0,19 2,4 0,25 1,3 0,22 2.3 

Brinkstraat 128350 459150 0,19 2,5 0,26 1,3 0.22 2, 

Brink 128350 459250 0,1 8 2,6 0,26 1,3 0,22 2, 

bottens1elnweg 128350 456250 0,19 4,3 0,27 2,1 0.23 3, 

128350 459350 0,18 2,6 0.26 1,3 0.23 2, 
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Milieueffectrapport Uitbreiding Golrbaan De Haar 

Bestemmingsplan Haarzullens 

Samenvatting 

lnleiding 

In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens 

Haarzuilens en omgeving her in te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 I 
aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als een 

van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld 
op effecten. Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens 

verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006) . 
De herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch vastgelegd in het 

bestemmingsplan Haarzuilens. Tevens dient het bestemmingsplan om invulling te geven 

aan de aanstaande status van Haarzuilens en omgeving als beschermd dorpsgezicht. 

Een van de onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens is uitbreiding van Golfclub 

De Haar. Golfclub De Haar heeft al sinds dejaren negentig van de vorige eeuw de wens 

om, met medewerking van de grondeigenaar (aanvankelijk Baron van Zuylen van Nijevelt, 
later Natuurmonumenten). haar huidige 9 holes golfbaan in het Zuiderpark van kasteel 

Haarzuilens uit te breiden naar een volwaardige 18 holes golfbaan met bijbehorende 

voorzieningen. Het voornemen is de bestaande golfbaan gedeeltelijk her in te richten, 
centraal op de golfbaan een nieuwe clubhuis te realiseren en een nieuwe parkeer

gelegenheid aan te leggen. Daarbij is Golfbaan De Haar voornemens op uitbreidings
gebieden ten noordoosten, zuidoosten en westen van de huidige golfbaan een nieuwe 

driving range en vier holes aan te leggen (zie figuur S.1). 

Herontwikkeling van Haarzuilens wordt ruimtelijk-planologisch vastgelegd in het 

bestemmingsplan Haarzuilens. In dit bestemmingsplan wordt ook de uitbreiding van de 

golfbaan, als onderdeel van Haarzuilens, vastgelegd. 

M.e.r.-procedure 

De ontwikkeling van Haarzuilens als geheel is al in 2004 op effecten onderzocht in het 
MER Groengebied Utrecht West, waarin Haarzuilens een van de vier deelgebieden is. 

Het MER Groengebied Utrecht West biedt voldoende beschrijving en beoordeling van de 

effecten van Landinrichtingsplan Haarzuilens en daarmee ook voor het bestemmingsplan 

Haarzuilens. Echter het MER Groengebied Utrecht West biedt onvoldoende basis voor de 

voorgenomen uitbreiding van de golfbaan. De effecten van de golfbaanuitbreiding zijn 
onvoldoende beschreven in het MER. 
Vandaar dat voor de golfbaanuitbreiding apart de m.e.r.-procedure wordt doorlopen. 

Uitbreiding en herinrichting van de go!fbaan was op het moment van de start van de 
procedure m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het Besluit m.e.r. omdat het meer dan 10 

ha. betreft gelegen in gevoelig gebied (de grootte van het plangebied is 17 ha.). Het 

uitbrcidingsgebied is gevoelig vanvvege de status als Belv~deregel>ied Nieuwkoop en 
Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. De bestaande golfbaan is gevoelig 

gebied vanwege de status als EHS, Rijksmonument, Belvederegebied en voorgedragen 

beschermd dorpsgezicht. 

De gemeente Utrecht heeft, als bevoegd gezag, besloten dat een m.e.r.-procedure voor de 

uitbreiding van Golfbaan De Haar moet worden gevolgd, omdat de uitbreiding (en 

herinrichting) mogelijk tot "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu" kan leiden. De 

gemeente heeft zelf de rol van initiatiefnemer voor de m.e.r.-procedure op zich genomen 

en is tevens bevoegd gezag. De taakverdeling in de gemeente is zo dat het College van 

B&W formeel initiatiefnemer is en dat de Gemeenteraad formeel bevoegd gezag is. 
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Op 1 juli 2010 is nieuwe m.e.r.-regelgeving vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Golfbaan 

de Haar valt echter nog onder de oude m.e.r.-regelgeving, conform het overgangsrecht, 

omdat de richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld. 

Daarnaast wordt op 1 april 2011 nieuwe m.e.r.-regelgeving van kracht conform het 

aangepaste Besluit m.e.r. Maar ook deze nieuwe regelgeving is niet van toepassing van 
de al lopende m.e.r .-procedure voor Golfbaan de Haar. 

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het eerste ruimtel ijke besluit dat concreet de reali
satie van de m.e.r.-plichtige activiteit, in dit geval de realisatie van het golfpark, mogelijk 

maakt. Het MER voor de uitbreiding van golfbaan De Haar wordt gekoppeld aan het 

bestemmingsplan Haarzuilens, het eerste concrete en voor beroep vatbare ruimtelijke 

besluit. 

Zowel de conclusies van het milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan de Haar als van het 

milieueffectrapport Groengebied Utrecht-West zijn overgenomen in het ontwerp

bestemmingsplan Haarzuilens. 

Motivatie 

De uitbreiding en herinrichting van de Golfbaan De Haar kent meerdere doelstellingen en 

meerdere baathebbende partijen. 

Golfbaan De Haar wil graag haar bestaande 9 holes golfbaan uitbreiden tot 18 holes en de 

uitbreiding gebruiken om de inrichting van de bestaande golfbaan te optimaliseren. 

Redenen om te willen uitbreiden van 9 holes naar 18 holes zijn: 

Een volwaardige 18 holes golfbaan is golftechnisch interessanter dan een 9 holes 
twee keer te bespelen; 

Het ledental te kunnen laten groeien. De huidige vereniging heeft ca. 500 leden. Een 

18 holes golfbaan biedt de ruimte aan ca. 900 leden, wat verenigingseconomisch 

wordt nagestreefd; 

Potentiele golfers op de wachtlijst lid te kunnen laten worden. De Golfclub De Haar 

kent een gering en verloop. Ge·1nteresseerde golfers moeten lang wachten om lid te 

kunnen worden. Een 18 holes golfbaan geeft in principe aan ca . 400 nieuwe golfers 

de kans lid te worden. 

Redenen voor herinrichting zijn: 

De locatie van het clubhuis aan de rand van de golfbaan is niet ideaal. Aantrekkelijker 
is een ligging centraal op de golfbaan, zodat vanuit het clubhuis de golfbaan optimaal 

beleefd kan warden en de golfers op hun route meerdere malen het clubhuis 

passeren en zo gebruik kunnen maken van de voorzieningen; 
De huidige driving range is te kort (ca. 160 m.) en niet optimaal georienteerd ten 

opzichte van de zon (afslag van oost naar west, dus 's ochtends met last van de 

opkomende zon). Beter is een langere driving range (ca 240 m.) en een noord-zuid 
orientatie, zodat in noordelijke richting afgeslagen kan worden; 

Door het bestaande golfterrein her in te richten, kan meer ruimte gecreeerd worden 

voor extra holes. Hierdoor is zo min mogelijk uitbreidingsgebied nodig om een 18 
holes golfbaan te kunnen realiseren. 

Voor de plan- en besluitvorming rond de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan zijn 

drie aspecten van cruciaal belang : landschap, cultuurhistorie en ecologie. 

Landschappelijk en cultuurhistorisch ligt de golfbaan in het Zuiderpark van Kasteel 
Haarzuilens, een landschapspark ontworpen in 1906 door Copijn en Cuijpers. Daarnaast 

maakt de huidige golfbaan deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en komen op 

de golfbaan diverse beschermde plant- en diersoorten voor. 
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Niet alleen de Golfclub De Haar heeft baat bij uitbreiding en herinrichting van de golfbaan. 

Het geeft tevens de gemeente, de provincie, Landinrichtingscommissie, DLG, 
Natuurrnonumenten en het Hoogheemraadschap kans invulling te geven aan hun 

beleidsdoelstellingen op het gebied van landschap, cultuurhistorie, ecologie, water en 

recreatie. Het is dan ook de doelstelling de eventuele negatieve milieueffecten zo veel 
mogelijk te beperken, met name de effecten op landschap, cultuurhistorie, archeologie en 

ecologie. 

Uitgangspunten en randvoorwaarden ontwerp 

Over de locatie en de inrichting van de uitbreiding van de golfbaan en herinrichting van 
het bestaande golfterrein heeft overleg plaatsgevonden tussen de diverse betrokken 

partijen: 

de initiatiefnemer Golfclub De Haar; 
golfbaanarchitect Bruno Steensels; 
landschapsarchitect Roel Van Aalderen ; 
landschap/cultuurhistorisch specialist Michael van Gessel; 
ecoloog Bram Schenkeveld; 
de grondeigenaar, in eerste instantie Baron Van Zuylen van Nijevelt, later 
N atuurmonumenten; 
de Landinrichtingscommissie Utrecht-West; 
de provincie Utrecht; 
de gemeente Utrecht; 
het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ; 
Zoogdiervereniging; 
Dienst Landelijk Gebied; 
Ministerie van El&I. 

Dit heeft geleid tot het ontwerp gemaakt door Bruno Steensels. Op basis van dit ontwerp 

is de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan beschreven en zijn de milieueffecten 
beoordeeld in onderhavig MER. 

Als basis voor het ontwerp voor de inrichting is een uitgebreid programma van eisen 

opgesteld, waarin de randvoorwaarden aandachtspunten voor de uitbreiding en 

herinrichting van de golfbaan vanuit de verschillende milieuaspecten en de verschillende 
in het gebied betrokken partijen zijn opgenomen. Dit programma is samen met de eisen 

vanuit golftechnisch oogpunt leidend geweest voor het ontwerp. 

Door de Landinrichtingscommissie en de gemeente Utrecht is een aantal 
randvoorwaarden aan de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan gesteld. 

Randvoorwaarden Landinrichtingscommlssie en gemeente Utrecht: 

Algemeen 
Aanleg van een openbaar toegankelijk wandelpad in het bestaande deel van de 
golfbaan/het Zuiderpark; 
Openbaar gebruik van de driving range en bijbehorende faciliteiten; 
De Haarlaan wordt openbaar toegankelijk en bestemd voor langzaam verkeer; 

De E1kslaan blijft uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer; 

De landinrichtingscommissie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de 

uitbreidingsplannen van de golfbaan. 
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Figuur S-2 Huidige routing golfbaan De Haar [Van Aalderen, 2010) 

~ 
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Ruimtelijk 
Bestaande golfbaan: 

De hoofdstructuur van het park moet warden behouden en versterkt overeenkomstig 
het ontwerp van Copijn; 
Dit betekent: herstel zichtlijnen, herstel I terugbrengen paden, terugbrengen 
verdwenen bomen, terugbrengen lage beplanting (grotendeels verdwenen). eventueel 
herstel andere verdwenen elementen, zoals eiland met bruggen; 
De zichtlijnen die onderdeel vormen van de hoofdstructuur van het park, bieden 
vanuit de omgeving zicht op het park en het kasteel; 
Een gedetailleerd onderzoek is noodzakelijk om alle bomen in kaart te brengen, te 
kijken naar kwaliteit van beschoeiingen etc.; 

Uitbreidingslocaties: 

Uitbreiding van de golfbaan moet landschappelijk ingepast warden, dat geldt ook 

voor het parkeren en andere voorzieningen; 

De landschappel ijke kwaliteiten van het weidegebied ten oosten van het Zuiderpark; 
openheid van het landschap, de mooie Eikslaan en het contrast tussen de bosrand en 
het weidegebied dient te worden behouden; 
Dit betekent weinig tot geen beplanting toevoegen in dit gebied; 
De uitbreidingslocaties warden niet door hekken of beplanting maar door sloten of 
waterpartijen van het omliggende gebied gescheiden; 
Het oostelijk uitbreidingsgebied blijft visueel grotendeels het karakter van het 
weidelandschap behouden; 
De westelijke uitbreidingslocaties maken onderdeel uit van het sfeerbeeld 
parklandschap en hier kan meer beplanting aan worden toegevoegd die aansluit bij 
het parklandschap. Het onderscheid tussen het oude en het nieuwe parklandschap 
moet zichtbaar blijven; 
De driving range blijft visueel onderdeel van het weidelandschap. 

Functioneel 
Het terrein van de golfbaan en de uitbreidingslocaties mogen alleen warden gebruikt 
voor de functie golfbaan; 
De golf club richt zich met name op mensen uit de regio ; 

Geen wedstijden met een grote publieksaantrekkende werking . 

Bereikbaarheid en parkeren 
De bereikbaarheid van de golfbaan zal als gevolg van de herinrichting en uitbreiding 
veranderen; de nieuwe toegang zal via de Parkweg aan de zuidzijde warden 
gesitueerd; 
Er warden twee parkeerplaatsen gerealiseerd: een bij het clubhuis en een 
overloopparkeerplaats tangs de Parkweg in het zuidoostelijk uitbreidingsgebied ; 
Beide parkeerplaatsen ontsluiten via een nieuwe aansluiting op de Parkweg; 
Er zullen maatregelen moeten warden genomen om de nieuwe ontsluiting 
(verkeers)veilig te kunnen gebruiken (zoals voldoende uitzicht en zichtbaarheid van 
de uitweg); 
De toegang tot het overloopparkeerterrein kruist de Eikslaan; 
Ten behoeve van de greenkeeperslooas 1s er een inrit via de Parkweg/Haaarlaan; 
De golfers kruisen op een locatie de Haarlaan en op een locatie de Eikslaan. 

Openbare ruimte, groen en ecologie 
Het Zuiderpark wordt via een veilige wandelroute opengesteld voor openbare 

recreatie; 

Het openbaar wandelpad dient goed aangesloten te warden op wandelroutes in de 
omgeving; 
Het ecologisch kerngebied dient op de ecologische verbindingszones aangesloten te 
warden; 
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Herinrichting en uitbreiding van de golfbaan mag de huidige biotoop niet 
beschadigen; uitgangspunt is behoud en versterking. 

Uitgangspunten cl ubhuis 
Het nieuwe clubhuis is een representatief en sprekend gebouw; 
De locatie en uitstraling van het gebouw hebben een relatie met elkaar; 
Het gebouw speelt in op de plek; 
Het gebouw is compact vormgegeven; 
Het bouwwerk voldoet aan de eisen van welstand; 
Het clubhuis wordt a Ileen gebruikt conform de functie; 
Aan hoofdfunctie (golfbaan) gelieerde horeca is toegestaan in het clubhuis. 

Uitgangspunten driving range 
De golfclub realiseert een driving range waar iedereen, ook niet-leden, tegen betaling 

van een redelijke vergoeding mag oefenen. 

De drivingrange wordt landschappelijk ingepast; 

De driving range mag niet verlicht worden; 

De driving range is zodanig georienteerd dat de ballen grotendeels binnen de grenzen 
van het terrein terecht komen en dat de afscheiding door middel van 
hekwerken/ballenvangers niet nodig is; 
De bebouwde delen van de drivingrange bestaan uit 10 overdekte afslagplaatsen, een 
toilet en (beperkte) opslagruimte. 

Uitgangspunten greenkeepersloods 
Realisatie van een gebouw/loods voor de opslag van materiaal en gereedschap; 

Mogelijkheid voor opslag van materiaal in de open lucht; 

Eigen entree via de Haarlaan op de Parkweg ten behoeve van bevoorading; 

lngepast in het landschap. 

Ontwerp 
Op basis van dit programma van eisen is door Bruno Steensels een schetsontwerp 

gemaakt, dat als basis heeft gediend voor overleg met de eerdergenoemde partijen (zie 

figuur S.3). 

In het Zuiderpark worden 5 nieuwe holes voorzien: 7, 8, 9, 11 en 17. Deze holes worden 

gedeeltelijk voorzien in de oorspronkelijke, nu deels verdwenen, open ruimten in het 
landschapsontwerp van Copijn uit 1906. Hiervoor moet een deel van het parkbos gekapt 

en gerooid worden. Uitgangspunt hierbij is dat de golfbaan zoveel mogelijk gebruik maakt 
van open ruimtes in het oorspronkel ijke parkontwerp, en niet andersom dat het 

parkontwerp aangepast wordt aan de golfbaan. De bomen die verdwijnen worden 

gecompenseerd, deels in het par, deels erbuiten. De overige holes op de bestaande 
golfbaan blijven gehandhaafd. In de centrale waterpartij is herstel van een groot eiland 

voorzien. Daarnaast worden in de zuidoosthoek twee waterlopen vergroot. 

Op een locatie centraal in het plangebied wordt een nieuw clubhuis gebouwd. Het 
bestaande clubhuis wordt afgebroken. Nabij het clubhuis is een parkeerruimte voorzien. 

Aan de oostzijde van het park wordt een openbaar toegankelijk wandelpad aangelegd. De 

Haarlaan wordt autovrij gemaakt. In het zuidwestelijke gedeelte van het Zuiderpark wordt 

een nieuwe greenkeepersloods gebouwd. De bestaande greenkeepersloods wordt 

afgebroken. 
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(1) in een laatste aanpassing van het ontwerp is de ontsluiting van de overloopparkeerplaats 
geschrapt, de overleoopparkeerparkeersplaats ontsluit via de ontsluiting van de 

hoofdparkeerplaats op de entree op Parklaan 

Figuur S-3 Schetsontwerp Golfbaan De Haar: centrale deel in Zuiderpark en 

uitbreidingsgebieden A, B en C [Bruno Steensels, 2010 & Van Aalderen, 201 OJ 



projectnr. 1907 - 176054 
28 maart 2011 definitief 

blad 10 

Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 

Bestemmingsplan Haarzuilens ~ 
oran1ewoud 

Op 2,6 ha. ten noordoosten van de bestaande golfbaan wordt een nieuwe drivingrange 

gerealiseerd met een lengte van 240 m. Vanaf de afslagplaats is de drivingrange 120 m. 

breed, daarna verbreedt de drivingrange naar 150 m. De drivingrange is noord/zuid 

georienteerd en wordt in noordelijke richting bespeeld. Aan de zuidzijde wordt een 

overdekte afslagplaats gerealiseerd met ca. 10 afslagplaatsen, een toilet en een 
opslagruimte. De afmetingen bedragen ca. 40m (lengte) x 7m (diepte) x 4m(hoogte). 

De driving range wordt landschappelijk ingepast de driving range blijft vlakgelegen, wordt 

niet omgeven door netten en wordt niet verlicht. De aanwezige bomen langs de watergang 

worden in de drivingrange opgenomen. Wei moet de huidige (A-)watergang ca. 30 m 

verplaatst worden naar het oosten. Dit in verband met de benodigde breedte voor de 

drivingrange Dit om golfers in noordwestelijke richting af te laten slaan, zodat de kans op 

afzwaaiende ballen in de percelen ten oosten van de driving range zo beperkt mogelijk 

gehouden wordt. 

In het zuidoostelijke plangebied zijn op 8,4 ha. 2 nieuwe holes voorzien (2 en 3). Deze 

holes zijn noord/zuid georienteerd. Gezien de archeologische waarden in dit gebied 

wordt ter plaatse van de archeologische waarden voor de aanleg van de holes niet dieper 

gegraven dan de bouwvoor (0,2 m.) en wordt niet meer relief opgebracht dan 0,5 tot 

lokaal maxima al 1, 5 m. Er wordt in dit gebied 1 poel aangelegd (buiten de archeologische 

waarden). Wei wordt groen aangelegd in de vorm van enkele boomgroepen. Aan de 

zuidzijde wordt langs de Parkweg is een overloopparkeerruimte voorzien, afgeschermd 

door bomen.Op een tweetal lokaties is een verbinding voorzien middels een pad tussen 

de zuidoostelijke uitbreiding en het Zuiderpark. De Eikslaan zal gebruikt worden door 

overstekende golfers, terreinbeheerders en om het overloopparkeerterrein te bereiken. De 
door het gebied lopende watergang wordt verplaatst naar de noordgrens van de 

uitbreiding. 

Ten westen van de bestaande golfbaan warden ten zuiden van de parkeerplaats voor 

Kasteel Haarzuilens op 6,0 ha. 2 nieuwe holes aangelegd (13 en 14). Deze holes zijn 

noord/zuid georienteerd. Langs en tussen de holes worden waterpartijen gerealiseerd. Dit 
levert grond op voor de accidentatie van het terrein en geeft de mogelijkheid voor water

berging. In het gebied worden twee bosgroepen voorzien langs de Haarlaan en in de 
bocht van de Parkweg en de Rijndijk (waarbij rekening gehouden is met behoud van 

voldoende zicht voor verkeer van de Parkweg op de Rijndijk en andersom). Om vanaf hole 

12 de tee van 1 3 te bereiken en om vanaf hole 14 de tee van 15 te bereiken moet de 

Haarlaan worden overgestoken, nabij de Parkweg. 

Landschap, cultuurhistorie 
Bij de herinrichting van het Zuiderpark zijn naast de golfbaantechnische wensen en de 

ecologische waarden de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het park 

uitgangspunt voor het ontwerp geweest. Nevendoelstelling van de golfbaan is het behoud 
en versterking van de (nog) bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden en 

herstel van verloren gegane waarden. Dit is ook vereist gezien de beschermde status van 

het park als Rijksmonument. In het ontwerp is ernaar gestreefd de essenties van de 

hoofdstructuur van het parkontwerp van Copijn te behouden en versterken waar nog 

aanwezig en te herstellen waar mogelijk. 

De herinrichting van het Zuiderpark is gebaseerd op een ruimtelijk historische analyse 

van het park. De nieuwe holes zijn zodanig gesitueerd dat het vrijmaken van bos niet 

alleen ten behoeve komt van de golfbaan, maar juist op die plaatsen gebeurt waar het ook 

vanuit het herstel van het parkontwerp (openheid, zichtlijnen) nut heeft. Het clubhuis 

wordt zodanig gesitueerd dat het buiten de zichtlijnen door het park valt. Bij het ontwerp 
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van de herinrichting is rekening gehouden met de waarde van het park (en meer specifiek 

de bomen) voor vleermuizen en verdere natuurwaarden. 

De waaier van zichtlijnen is als uitgangspunt genomen in het ontwerp van de golfbaan in 

het Zuiderpark. Het groen op de golfbaan is zo gepositioneerd dat de zichtlijnen blijven 
behouden of worden hersteld. 

Het oostelijke uitzichtpunt aan de oever van de centrale waterpartij blijft behouden. Door 

het herstel en de versterking van de zichtlijnen 9 en 10 wordt de uitzichtwaarde van het 

punt grater. Het punt is bereikbaar vanaf het wandelpad aan de oostzijde van de golfbaan 
en kan door recreanten worden benut. 

Dok het westelijke uitzichtpunt blijft behouden en ook hier worden de zichtlijnen 

versterkt. Echter, toegang voor recreanten is vanuit veiligheid en baanontwerp niet te 

realiseren. 

De centrale waterpartij blijft in het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding intact. Op een 

aantal locaties (hole 1, 7, 8, 9, bij het clubhuis) worden bomen gekapt, waarmee het 

contrast tussen open en gesloten delen van de oever toeneemt. 

Het grote eiland centraal in de centrale waterpartij wordt hersteld en krijgt een 

verbindende rol in hole 9 om van de afslag ten westen van de waterpartij naar de green 

ten oosten van de waterpartij te komen. De oorspronkelijk in het ontwerp van Copijn 

aanwezige kleinere eilandjes worden niet hersteld. Het kleine slingerende beekje ten 

zuidwesten van de centrale waterpartij blijft behouden. 

De Krakeling, het oorspronkelijke wandelpad door het park. wordt visueel hersteld en 

zichtbaar gemaakt middels een verdicht zandbed. Vanuit veiligheidsredenen en 

golftechnische redenen is het niet mogelijk de krakeling open te stellen voor wandelaars. 

De driving range wordt landschappelijk ingepast vlak, open en zonder netten en ver

lichting. De bebouwing van de driving range, de daadwerkelijke afslagplaats. wordt 

ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range nauwelijks opvallen. 

De zuidoostelijke uitbreiding volgt de landschappelijke structuur noordnoordoost I 
zuidzuidwest. Er wordt wet relief aangelegd en groen toegevoegd aan het gebied, maar zo 

bepeikt mogelijk en alleen voor zover vanuit golfiechnisch oogpunt wenselijk en rekening 

houdend met de bescherming van het bodemarchief. 

De westelijke uitbreiding tast de landschappelijke structuur naar verwachting niet aan. 

Het karakteristieke verkavelingspatroon van de cope/ontginningen is niet (meer) 

aanwezig in het gebied tussen de Rijndijk en de Haarlaan. Het gebied zelf verliest een 
deel van zijn openheid door de aanleg van enig relief en groenstructuren. De 

karakteristieken van het open !andschap zijn in principc muatgevend voo; de iiirichti11g 
van dit deelgebied. De inrichting van de holes volgt de landschappelijke structuur 
gevormd door de driehoek Haarlaan-Parkweg-Rijndijk. 
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Bij de inrichting van een golfbaan kan gebruik gemaakt warden van hoogteverschillen. 

Het is voor een golfer aantrekkel ijk en uitdagend dat hij I zij niet het totale overzicht over 

de hole en de baan heeft. In het landschapspark past dit in het landschappelijk karakter 

waar bosjes, heggen en houtwallen het zicht op de omgeving beperken. In de 
zuidoostelijke en zuidwestelijke uitbreidingsgebieden wordt relief aan het landschap 

toegevoegd. In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt ernaar gestreefd zo min 

mogelijk relief aan te brengen. Ten behoeve van de vorming van relief is het nodig om 

grondverzet te plegen {uitgraven van waterpartijen, lagere delen, aanbrengen 

ophogingen). De benodigde grand komt uit de aanleg van vijvers en eventueel uit 

bovengrond die vervangen moet warden ten behoeve van de aanleg van greens. 

Er zal echter ook ca. 70.000 m3 grand aangevoerd moeten warden. 

Aan de hand van het ontwerp zal in een later stadium een grondbalans worden opgesteld 
en warden berekend hoeveel grand er beschikbaar komt voor reliefvorming. 

Natuur 
De belangrijkste effecten van de uitbreiding van de golfbaan op de natuurwaarden van het 

plangebied en omgeving hangen samen met het stoppen van het agrarisch bedrijf, het 

verwijderen van bomen en struiken, het grondverzet, de groeninrichting, het groenbeheer 

en de toename van het aantal menselijke (auto)bewegingen. 

Bij de uitbreiding van de golfbaan, in de aanlegfase en eerste gebruikfase, zullen de na

tuurwaarden op de bestaande golfbaan onder druk komen te staan (zie § 6.6 effecten op 

aanwezige natuurwaarden). In het ontwerp is getracht de schade voor beschermde soor

ten en de ecologische hoofdstructuur zoveel mogelijk te mitigeren en te compenseren. 

Door de reconstructie van het bestaande golfterrein in het Zuiderpark wordt ongeveer 4,8 

ha parkbos gekapt, ca 780 bomen. Bomen en beplanting wordt op verscheidene plekken 

verwijderd, dit door toevoeging en verplaatsing van de holes. Het verloren bosareaal 

wordt gecompenseerd zowel binnen als buiten het plangebied. Gezien de leeftijd van het 

bos bedraagt de compensatie 170% = 8, 15 ha. Ongeveer 3, 6 ha wordt in het gebied van 
de 18 holes baan gecompenseerd. Dit betreft ca. 600 bomen. Compensatie van de overige 

4,5 ha zal elders plaatsvinden en wordt in later stadium verder uitgewerkt. 

De noordoostelijke uitbreiding heeft geen wezenlijke effect op natuur. Het gebied blijft 

grotendeels wat het is. Watergangen met mogelijk beschermde soorten blijven gehand

haafd. 

In de zuidoostelijke uitbreiding worden watergangen gedempt. Dit heeft geen wezenlijk 

effect op de beschermde soorten erin, er is voldoende waterbiotoop in de omgeving en er 

wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. Aanleg van ruigtezones en groenstructuren 

biedt ten opzichte van de huidige situatie meer mogelijkheden voor een gevarieerde 

biotoopontwikkeling. 

De westelijke uitbreiding heeft alleen maar positieve effecten op natuur. Er komen geen 

beschermde waarden voor, er wordt geen bos gekapt en er warden geen watergangen 

gedempt. Daarentegen bieden de aanleg van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, 
ruigtezones, bloemrijk grasland en groenstructuren ten opzichte van de huidige 

agrarische situatie meer mogelijkheden voor een gevarieerde biotoopontwikkeling. 
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In het ontwerp is ruimschoots aandacht besteed aan het aspect water. De karakteristieke 
waterpartij centraal in het Zuiderpark blijft gehandhaafd. Daarnaast worden in het 

Zuiderpark ten behoeve van het golfspel een aantal kleinere nieuwe waterpartijen 

gerealiseerd. De verharding in het Zuiderpark neemt niet toe en er hoeft daarom geen 
compensatie in de vorm van retentie plaats te vinden. Voor het gehele plangebied met de 

nieuwe routing van de holes wordt een nieuwe drainage aangelegd. 
Op en rond de nieuwe driving range wordt geen nieuw water aangelegd. De bestaande 

watergangen langs de driving range blijven bestaan, wel wordt een watergang verlegd. De 

verharding door de driving range blijft hetzelfde als in de huidige situatie en behoeft geen 
nadere compensatie. 

In de zuidoostelijke uitbreiding worden vanwege de archeologische waarden in de 

ondergrond geen waterpartijen of· gangen aangelegd. De bestaande waterpartijen in het 

gebied worden gedempt, de watergangen langs het gebied blijven gehandhaafd en 

worden langs de noordzijde van de uitbreiding met elkaar verbonden. 

Ten westen van de huidige golfbaan worden nieuwe waterpartijen aangelegd. Er hoeven 
geen watergangen gedempt te worden. De watergangen worden gekoppeld aan de 

watergangen langs de golfbaan en kunnen zo fungeren als waterberging. De oevers van 
de waterpartijen worden natuurvriendelijk uitgevoerd. 

Alternatieven en MMA 

Er wordt in het MER een alternatief onderzocht. Dit ontwerp is voor de initiatiefnemer het 

enige reele locatie· en inrichtingsalternatief om en een volwaardige goed te exploiteren 

18 holes golfbaan te creeren en invulling te geven aan de diverse doelstellingen en 
rekening te houden met de diverse milieuaspecten als de ecologische, landschappelijke, 

cultuur-historische en archeologische waarden. Er bestaat geen alternatieve locatie 

(meer) voor de golfbaan. De locatie is in het voortraject uitgebreid onderzocht en 

afgewogen. Tevens is dit een optimale inrichting. Het milieubelang is vroegtijdig en 

volwaardig in het ontwerp meegenomen. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat rekening 

houdt met de (belangrijkste) milieuaspecten. Door milieuaspecten vroegtijdig in te 

brengen in het ontwerpproces is een "milieuvriendelijk" ontwerpproces bevorderd . Het 

ontwerp is dan ook tevens het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) . Het MMA in dit 

MER is dan ook geen apart alternatief, maar een set van aanvullende maatregelen om 

resterende negatieve effecten (verder) te voorkomen danwel te mitigeren. 

Effecten 
Golfbaan De Haar ligt op een bijzondere locatie in een gebied met hoge landschappelijke, 

cultuurhistorische, ecologisch en archeologische waarden. Waarden waarmee bij de 
herinrichting en uitbreiding van de golfbaan rekening moet en is gehouden. 

Positieve effecten 
Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan draagt bij aan de invulling van provinciale, 

regiona!e en !oka!e bc!cidsdoetstellingen: 
Het geeft invulling aan de recreatieve doelstellingen gesteld in het kader van het 
Groengebied Utrecht-West en het Landinrichtingsplan Haarzuilens: uitbreiding van de 

recreatieve mogelijkheden in het gebied ten westen van Utrecht. Bij de herinrichting 
van de golfbaan wordt ruimte gecreeerd voor een openbaar toegankelijk wandelpad, 

waarmee de golfbaan, maar belangrijker nog het Zuiderpark, voor het eerst sinds 30 

jaar weer toegankelijk en beleefbaar is voor wandelaars. Het geeft ook invulling aan 

de recreatieve eis van het Landinrichtingsplan door de driving range openbaar 

toegankelijk te stellen. Daarnaast wordt door het verplaatsen van de entree en de 
parkeerruimte van de Haarlaan naar de Parkweg de mogelijkheid geboden de 
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Haarlaan als oorspronkelijke entree van Kasteel de Haar in ere te herstellen en in te 

richten als route voor het langzaam verkeer. 
De realisatie van waterpartijen in het westelijke uitbreidingsgebied geeft het Hoog

heemraadschap ruimte voor waterberging bij extreme waterafvoeren. 

Landschappelijk/cultuurhistorisch is een positief effect het herstel van het oorspronkelijk 

parkontwerp voor het Zuiderpark van Copijn en Cuijpers door de herinrichting van de 
golfbaan. Karakteristieke, verloren gegane elementen worden weer teruggebracht: de 
zichtlijnen vanuit Kasteel De Haar naar de omgeving, de open ruimtes in de bospercelen, 

het eiland in de waterpartij. De bodem- en waterkwaliteit wordt minder zwaar belast dan 
in de huidige landbouwsituatie, wat bijdraagt aan het herstel van de waterkwaliteit en de 

ecologische potenties van watergangen en waterpartijen. 

Negatieve effecten 
Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan heeft naast positieve ook negatieve effecten. 

In het ontwerp is uitgebreid rekening gehouden met de diverse milieuaspecten en de 
hoge waarden in het gebied. Getracht is het effect van herinrichting en uitbreiding op de 

omgeving zoveel mogelijk te beperken. Een van de manieren om dit te doen is het mini
maliseren van het benodigde oppervlak voor uitbreiding. In het ontwerp is maximaal de 

ruimte gezocht voor optimalisatie van de herinrichting van de bestaande golfbaan. Dit 

heeft ertoe geleid dat 5 van de 9 gewenste uitbreidingsholes binnen het bestaande park 
kunnen worden gerealiseerd. Eindresultaat is dat 17 ha. van het landinrichtingsgebied 

gebruikt wordt voor de golfbaan. 

De effecten van de herinrichting binnen het Zuiderpark zijn zoveel mogelijk beperkt door 

rekening te houden met de huidige (en oorspronkelijke) landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. Landschappelijk en 
cultuurhistorisch zijn de negatieve effecten beperkt: herstel van het oorspronkelijk 

parkontwerp van Copijn leidt tot een positief effect. Op een aantal lokaties in het 
Zuiderpark wordt ten behoeve van de golfdoelstelling afgeweken van het oorspronkelijk 
ontwerp van Copijn, wat een negatief effect is. Het positief effect op landschap en 
cultuurhistorie van het parkherstel is groter dan het negatief effect. 

Landschappelijk-cultuurhistorisch is er in het zuidoostelijke en zuidwestelijke 

uitbreidingsgebied sprake van een negatief effect door de aanleg van de holes, het groen 
en de aanleg van relief. 

Herinrichting van het Zuiderpark heeft in de aanleg- en eerste gebruiksfase mogelijk 
negatieve gevolgen voor streng beschermde soorten (label 2 en 3-soorten) als de grote 

keverorchis, watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
eekhoorn, kamsalamander, ijsvogel en rugstreeppad. Deze zijn het gevolg van het 
verdwijnen en aantasten van enkele hectares parkbos, voortplantingswater en een 

toename van verstoring. In het baanontwerp is getracht deze schade zoveel mogelijk te 
mitigeren en compenseren. Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden niet 
overtreden door de herinrichting van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden 
vooraf gemitigeerd of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings
en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de voorkomende beschermde soorten wordt 
gegarandeerd. Een ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk. 
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De westelijke en noordelijke uitbreiding van de golfbaan heeft bijna alleen positieve 

gevolgen voor de natuur, met uitzondering van het aantasten van het leefgebied van de 
rugstreeppad. Door de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren en 

eerst de nieuwe watergang te graven warden geen verbodsbepalingen van de Flora- en 

faunawet overtreden, en is een ontheffing niet noodzakelijk. 
De uitbreiding van golfbaan De Haar heeft een behoorlijke impact op de huidige situatie. 

Een dergelijke ingreep in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vraagt een grondige 

toetsing. Voor de Nee, tenzij afweging heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten 
aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk 

warden aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet 

aangetast op deze vier hoofdaspecten, slechts een toetsaspect krijgt een significant 

negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier hoofdaspecten 

blijft echter buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund door de gekozen 

zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende 

en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor 

de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een 
essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam warden 

gegara ndeerd. 

In het noordelijke uitbreidingsgebied (deelgebied A) zijn de negatieve effecten miniem. De 

driving range wordt landschappelijk ingepast aangelegd, dat wil zeggen: vlak, zonder 
netten of verlichting en met een afslaglocatie die ingepast wordt in de boomrand. 

In het zuidoostelijke gebied (deelgebied B) is de hoge archeologische waarde nadruk
kelijk als ontwerpuitgangspunt meegenomen: conform de daarvoor geldende archeo

logische eisen wordt niet meer dan de bouwvoor vergraven, niet meer dan 1,5 m opge

bracht, geen waterpartijen gerealiseerd en groen en drainage alleen aangebracht in 

opgebrachte heuveltjes. Op deze manier wordt verstoring van archeologische waarden 

voorkomen en k.an zelfs gesteld worden dat de golfbaan de archeologische waarden 

duurzaam beschermd. Doordat gekozen wordt een "willekeurige"ophoging is er wel 

sprake van een landschappelijke aantasting. Daarnaats wordt er een poel aangelegd. 

In het westelijke gebied is sprake van effect op het landschap: de uitbreiding van de 

golfbaan zorgt hier voor een accidentatie en verdichting. Echter dit perceel is al in de 

huidige situatie landschappelijk afgesneden van het ten westen van de Rijndijk gelegen 
copeontginningenlandschap en heeft zijn landschappelijke waarde al deels verloren. 

De herinrichting en uitbreiding van de golfbaan heeft geen negatieve effecten op bodem 
en wateraspecten. Voor wat betreft water wordt deze conclusie gedeeld door de 

waterbeheerder (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden). 

Ten aanzien van hinder kan het volgende worden geconcludeerd. Uitbreiding van de 

golfbaan leidt tot een toename van het aantal golfers en daarmee van het aantal ver .. 

keersbewegingen van en naar de golfbaan. Worst case verdubbelt het aantal verkeers
bewegingen van en naar de golfbaan ten opzichte van de huidige situatie, maar in de 

praktijk zal de toename kleiner zijn : het ledental van de club groeit van 500 naar 900 en 
veel golfers zullen langere rondes gaan lopen. 
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Het effect van het verkeer en de toename erin is het grootst op de entree en op de par

keerplaats. Door de entree van de golfbaan niet direct tegenover een woning te situeren 

en de parkeerplaats voor leden en niet-leden op de golfbaan te situeren wordt voor een 

groot deel de directe hinder op omliggende woningen voorkomen. Het effect van de 

verkeerstoename op de Parkweg is gering, zeker vergeleken met de toename als gevolg 

van Landinrichtingsplan Haarzuilens als geheel. De uitbreiding van de golfbaan leidt niet 

tot een wezenlijke toename van geluidhinder of luchtverontreiniging en zeker niet tot 
overschrijding van normen. Als al hinder wordt ervaren wordt dit naar verwachting vooral 

veroorzaakt door het beheer van groen op de golfbaan. Het gebruik van kettingzagen en 

klepelmaaiers leidt tijdelijk tot hoge geluidniveaus en reikt ver. Echter dit vindt, evenals in 
de huidige situatie, maar een beperkt aantal maal per jaar plaats. Uitbreiding en 

herinrichting van de golfbaan leidt niet tot lichthinder of aandachtspunten ten aanzien 

van externe veiligheid. 

Oak sociaal bezien leidt de uitbreiding en herinrichting naar verwachting niet tot een 

wezenlijke toename van hinderbeleving. Het effect op uitzicht en privacy is beperkt. De 
toename van autoverkeer van en naar de golfbaan kan als hinderlijk warden ervaren, maar 

is absoluut gezien gering in vergelijking met de gevolgen van het Landinrichtingsplan 

Haarzuilens. 

De effecten van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan staan niet op zichzelf, 

maar moeten beschouwd warden in de transformatie van het gehele gebied Haarzuilens, 

zeals vastgelegd is in het Landinrichtingsplan en dat nu uitgewerkt wordt in het bestem

mingsplan. 
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Onderstaand tabel S-1 toont een overzicht van de beoordeling van de effecten per 

milieueaspect. 

label S-1 Overzicht beoordeling effecten uitbreiding Golfbaan de Haar 

Thema Aspect. ~11ng tov sf~e 2912 na reallseren 
tc:indinFictitlng 

hednrichting uittireidlng geheleplan 

Landschap& Landschapsstructuur + - / - 0/-
Cultuurhistorie Aardkundige waarden 0 0 0 

Ruimtelijk-visuele kwaliteit + -/ -- 0/-
Cultuurhistorische waarden + 01- O/+ 

Bodem Bodemwaarden 0 0 0 
Grondbalans . . . 
BodemkWaliteit 01+ 0 01+ 

Water Oppervlaktewater 0 01+ 0/+ 
Grondwater - 01· 0/-
Waterkwaliteit 0 0 0 

Natwr Beschermde en rode lijst socrten 01+ 0/-
Beschermde gebieden - 0/+ 01· 

Ecologische relaties 01- 0 0 
Archeologie Archeologische waarden 0 0 0 
Hinder Verkeer nvt nvt 0/-

Geluid nvt nvt 0 
Luchtkwaliteit nvt nvt 0 
Geur nvt nvt 0 
Licht nvt nvt 0 
Exteme veiligheid nvt nvt 0 

Landbouw Landbouwgrond 0 0/- 01-

Recreatie Recreatieve functies + 01+ 0/+ 
Kabelsen nvt nvt 0 
leidingen 

Socia le Beleving 0 0 0 
aspecten Gedwoogen vertrek 0 0 0 

Werkgelegenhei d 0 0 0 
.. 

+ pos1t1ef effect - negat1ef effect 0 geen effect n.v.t. rnet van toepassmg 
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Aanleiding 

In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens 
Haarzuilens en omgeving her in te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 I 
aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als een 

van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld 

op effecten. Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens 

verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006) . 

De herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch vastgelegd in het 
bestemmingsplan Haarzuilens. Tevens dient het bestemmingsplan om invulling te geven 

aan de aanstaande status van Haarzuilens en omgeving als beschermd dorpsgezicht. 

Een van de onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens is uitbreiding van Golfclub 

De Haar. Golfclub De Haar heeft al sinds dejaren negentig van de vorige eeuw de wens 

om, met medewerking van de grondeigenaar (aanvankelijk Baron van Zuylen van Nijevelt, 

later Natuurmonumenten) , haar huidige 9 holes golfbaan in het Zuiderpark van kasteel 

Haarzuilens (ten westen van Utrecht, zie figuur 1. 1 en 1. 2) uit te breiden naar een 

volwaardige 18 holes golfbaan. Het voornemen is de bestaande golfbaan gedeeltelijk her 

in te richten, centraal op de golfbaan een nieuwe clubhuis te realiseren en een nieuwe 

parkeer-gelegenheid aan te leggen. Daarbij is Golfbaan De Haar voornemens op 

uitbreidings-gebieden ten noordoosten, zuidoosten en westen van de huidige golfbaan 

een nieuwe driving range en vier holes aan te leggen. 

Te nemen besluit 

Herontwikkeling van Haarzuilens wordt ruimtelijk-planologisch vastgelegd in het 

bestemmingsplan Haarzuilens. In dit bestemmingsplan wordt ook de uitbreiding van de 
golfbaan, als onderdeel van Haarzuilens, vastgelegd. 
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Figuur 1.2 Luchtfoto plangebied en omgeving 

Plan-m.e.r. Besluit-m.e.r., m.e.r.-beoordeling 
De regelgeving ten aanzien van m.e.r. is vastgelegd in de Wet Milieubeheer en het Beslult m.e.r. 
De Wet en het Besluit ma ken onderscheid in plan-m.e.r., besluit-m.e.r en m.e.r.-beoordeling. 

Plan-m.e.r. is milieubeoordeling gekoppeld aan plannen die kaderstellend zijn voor (mogelijk) m.e.r.-plichtige of 
m.e.r.-beoadelingsplichtige activiteiten. 

Besluit-m.e.r. is milieubeoordeling gekoppeld aan concrete besluiten of vergunningen. 

M.e.r.-beoordeling is milieubeoordeling voor activiteiten waarvoor de beslissing ofwel of niet de m.e.r.-procedure 
moet worden door1open, niet bij wet vastligt, maar door het bevoegd gezag moet worden genornen. De m.e.r.
beoordeling geschiedt op basis van een aanmeldingsnotitie. 

Het doel van plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. is hetzelfde: volwaardige en vroegtijdige inbreng van het mllieubelang in 
plan- en besluitvorrning. lnhoudelijke en procedurele eisen zijn echter verschillend: voor de plan-m.e.r. bestaan 
veel minder wettelijke eisen dan voor besluit-m.e.r. 

De onderhavige m.e.r.-proceclure is een besluit-m.e.r. De milieueffectrapportage is gekoppeld aan het eerst te 
nemen ruimtelijk besluit dat concreet de realisatie van de m.e.r.-plichtige activiteit mogelijk maakt. In dit geval is 
dat het besternmingsplan Haarzuilens. 
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Verplichting tot milieueffectrapportage 

De ontwikkeling van Haarzuilens als geheel is al in 2004 op effecten onderzocht in het 

MER Groengebied Utrecht West, waarin Haarzuilens een van de vier deelgebieden is. 

Het MER Groengebied Utrecht West biedt voldoende beschrijving en beoordeling van de 

effecten van Landinrichtingsplan Haarzuilens en daarmee oak voor het bestemmingsplan 
Haarzuilens. 

Figuur 1.3 Plangebied MER Groengebied Utrecht West 
[MER Groengebied Utrecht-West~ 2004] 

Kader MER Groengebied Utrecht West 
!n het l<..ader van de !...andinrichtJng Utrecht West, hct initliltiefvan de Lar.dinrichtingscommissie, de 
provincie Utrecht en de genieente Utrecht is in 2003/2004 een m.e.r.-procedure door1open om ten 
westen van Utrecht ca. 1.000 ha natuur en recreatief 11oengebied te realiseren. De m.e.r.-procedure 
was verplicht, omdat realisatie van het Groengebied: 

meer dan 500 ha functiE!IN!jziging betreft, en 
het de aanleg betreft van een recreatieve-toeristische voorziening met meer dan 500.000 
bezoekers perjaar. 

In augustus 2004 is een milieueffectrapport gepubliceerd (zie voor plangebied MER fi~r 1.3). In 
augustus 2005 is naar aanleiding van een reactie van de commissie m.e.r. een aanwlling op het 
water- en verkeersdeel in het MER opgesteld. 
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Echter het MER Groengebied Utrecht West biedt onvoldoende basis voor de voorgenomen 

uitbreiding van de golfbaan. De effecten van de golfbaanuitbreiding zijn onvoldoende 

beschreven in het MER. Vandaar dat voor de golfbaanuitbreiding apart de m.e.r.

procedure wordt doorlopen. Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan was op het 

moment van de start van de procedure m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het Besluit 

m.e.r. omdat het meer dan 10 ha. gelegen in gevoelig gebied betreft. Het 

uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvecteregebied Nieuwkoop en 
Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht, de bestaande golfbaan is gevoelig 

gebied vanwege de status als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Rijksmonument, 

Belvederegebied en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. De gemeente Utrecht heeft, 
als bevoegd gezag, besloten dat een m.e.r.-procedure voor de uitbreiding van Golfbaan 

De Haar moet worden gevolgd, omdat de uitbreiding (en de daaraan verbonden herin

richting van de bestaande baan) mogelijk tot "belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu" kan leiden. De gemeente heeft zelf de rol van initiatiefnemer voor de m.e.r.

procedure op zich genomen en is tevens bevoegd gezag. De taakverdeling in de gemeente 

is zo dat het College van B&W formeel initiatiefnemer is en dat de Gemeenteraad formeel 
bevoegd gezag is. 

Op 1juli 2010 is nieuwe m.e.r.-regelgeving vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Golfbaan 
de Haar valt echter nog onder de oude m.e.r.-regelgeving, conform het overgangsrecht, 

omdat de richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld. Op 1 april 2011 wordt (weer) 

nieuwe m.e.r.-regelgeving van kracht conform het aangepaste Besluit m.e.r. Maar ook 

deze nieuwe regelgeving is niet van toepassing van de al lopende m.e.r.-procedure voor 

Golfbaan de Haar. 

Mi I ieueffectrapportage 

M.e.r.-beoordelingsprocedure 

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan is m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het 
Besluit m.e.r. (het oude besluit vigerend tot 1 april 2011) omdat het meer dan 10 ha. 

betreft gelegen in gevoelig gebied. Het totaal uitbreidinggebied is ca. 17 ha. groot: 3 ha. 

ten noardaosten (deelgebied A) van de galfbaan, 8 ha. ten zuidoosten (deelgebied B) en 6 

ha. ten zuidwesten (deelgebied C). Van de uitbreiding kan 5 ha. warden gerealiseerd 

binnen de vigerende bestemming. Voar 12 ha. dient het bestemmings-plan te worden 

aangepast. Het uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvederegebied 
Nieuwkaop en Harmelen en voorgedragen beschermd darpsgezicht. De bestaande 

golfbaan is gevaelig gebied vanwege de status als EHS, Rijksmanument, Belvederegebied 
en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. M.e.r.-beaordelingsplichtige activiteiten zijn 

activiteiten waarvoor de beslissing of wel of niet de m.e.r.-pracedure maet warden 

doorlopen, niet bij wet vastligt, maar door het bevoegd gezag maet worden genomen. 
Bevaegd gezag moet bepalen of er sprake is "belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu", die het daorlopen van de m.e.r.-procedure wenselijk I noodzakelijk zauden 

maken. Het bevaegd gezag houdt bij haar beslissing rekening met de in bijlage Ill van de 

EU-Richtlijn milieueffectbeaordeling aangegeven omstandigheden. In deze bijlage staan 

drie criteria met uitgangspunten per criterium: kenmerken van het project, plaats van het 

project en kenmerken van het potentiele effect (tabel 1. 1 ). 
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label 1. 1 Overzicht criteria "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu" 

Criterium Beoordel ingscriterium 

Kenmerken van de activiteit • omvang 
• cumulatie met andere prQjecten 
• gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

producti e van afva I stoffen 
verontreiniging en hinder 
risico van ongevallen 

Plaats van de activiteit bestaand bodemgebruik 
relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van 
de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

• opnamevermogen van het natuur1ijk milieu, met speciale aandacht 
voor "gevoelige gebieden" 

Kenmerken van het potentiele effect 
belangrijke nadelige gevolgen 

• het bereik van het effect 
• grensoverschrijdend karakter 
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orde van grootte en complexiteit van het effect 
• waarschijnlijkheid van het effect 

dwr, frequentie en omkeerbaarheid van het effect 

De m.e.r .-beoordeling geschiedt op basis van een aanmeldingsnotitie die door de 

initiatiefnemer bij bevoegd gezag wordt ingediend. In de aanmeldingsnotitie staat de 

informatie, die het bevoegde gezag nodig heeft voor haar beslissing. 

Op 4 februari 2007 heeft de Golf club De Haar een aanmeldingsnotitie [Van Empelen en 

Van Aalderen, 2007] ingediend bij de gemeente Utrecht. Deze notitie bevat conform de 

wettelijke normen een beschrijving van: 

de kenmerken van de activiteit: beschrijving van de voorgenomen uitbreiding en 

herinrichting van de golfbaan; 

de kenmerken van de locatie: beschrijving van de huidige milieusituatie in het 

gebied; 

de kenmerken van de effecten: beschrijving van de (verwachte) effecten. 

De Gemeente Utrecht heeft de aanmeldingsnotitie beoordeeld in een notitie van 18juni 

20071 geconcludeerd dat "er zich belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voor

doen, die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport". De gemeente is van 

mening dat sprake is van mogelijk belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van: 

Ecologie: verstoring van EHS, verstoring van beschermde soorten (o.a. vleermuizen, 
llsvogel); 
Archeologie: verstoring van twee majeure vindplaatsen. 

De gemeente is tevens van mening dat de aanmeldingsnotitie onvoldoende inzicht geeft 

in de wijze waarop de belangrijke nadelige gevolgen worden voorkomen, dan wel proce

dureel worden ingekaderd. 

De conclusie van de gemeenteraad is niet vastgelegd in een formeel besluit. Formeel is dus geen Sprake V!!!l een 

m.e.r.-beoordelingsbesluit en kan/moet deze m.e.r. gezien warden als een vrijwillig m .e.r. 
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M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. De m.e.r.-procedure is erop gericht het milieu
belang vroegtijdig en volwaardig in het plan- en besluitvormingsproces te betrekken. Dit 
gebeurt middels een aantal producten en een aantal procedurele stappen (zie verder). 

Belangrijke aspecten van de m.e.r. zijn: 
het onderzoek naar de effecten van de voorgenomen activiteit; 
het onderzoek naar mogelijke alternatieven met hetzelfde doelrealiserende vermogen 

naar minder negatieve milieueffecten; 
de mogelijkheid van inspraak van derden; 
de onafhankelijke toets van het onderzoek en de procedure. 

(zie bijlage 2 voor een beschrijving van de m.e.r-procedure). 

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het eerste ruimtelijke besluit dat concreet de reali
satie van de m.e.r.-plichtige activiteit, in dit geval de realisatie van het golfpark, mogelijk 
maakt. Het MER voor de uitbreiding van golfbaan De Haar wordt gekoppeld aan het 
bestemmingsplan Haarzuilens, het eerste concrete en voor beroep vatbare ruimtelijke 

besluit. 

Reikwijdte van de m.e.r. 
De voorgenomen activiteit zal worden vastgelegd in het bestemmingsplan Haarzuilens. 

Dit bestemmingsplan omvat een ruimer gebied dan de (uitgebreide) golfbaan. Dit rapport 
en de nu te doorlopen m.e.r.-procedure richt zich alleen op de uitbreiding en herinrichting 
van de golfbaan. Voor de overige onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens wordt 

voor de motivatie en (milieu)onderbouwing gebruik gemaakt van het MER Groengebied 
Utrecht West. 

lnitiatiefnemer en bevoegd gezag 
lnitiatiefnemer voor de golfbaan is Golfclub De Haar. lnitiatiefnemer voor de m.e.r.
procedure is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht. 
Het bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure is de gemeenteraad van de gemeente Utrecht. 

De m.e.r.-procedure bestaat in dit project uit de volgende stappen: 
• Het opstellen en publiceren van de startnotitie: ter aankondiging van de voorgenomen 

activiteit en de werkwijze waarop de effecten van de voorgenomen activiteit warden 
onderzocht; 

• Het ter inzage leggen van de startnotitie: om derden de mogelijkheid te geven vragen 
te stellen over de aanpak van het m.e.r.-onderzoek en zo richting te geven aan het 
onderzoek; 

• Het advies vragen aan de commissie m.e.r. en andere adviseurs over de aanpak van 
het m.e.r.-onderzoek (de richtlijnen); 

• Het vaststellen van de richtlijnen door bevoegd gezag; 
• Het opstellen van het milieueffectrapport (MER): het onderzoek naar de effecten van de 

voorgenomen activiteit (aan de hand van alternatieven, waaronder het meest
milieuvriendelijk alternatief) op het milieu en het onderzoek naar mogelijke 
maatregelen om de negatieve effecten te beperken; 

• Het ter inzage leggen van het MER: om derden de mogelijkheid te geven het MER 

inhoudelijk te toetsen; 
• Het laten toetsen van MER door de commissie m.e.r.: een kwaliteitsborging door 

onafhankelijke specialisten. 
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Startnotitie m.e.r. 

Op 7 november 2007 is de startnotitie m.e.r. gepubliceerd enter inzage gelegd. De 

startnotitie m.e.r. is de formele start van de m.e.r.-procedure voor de voorgenomen 

uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar. 

De startnotitie bevat conform de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de Regeling 

Startnotitie [VROM, 1993] (zie ook bijlage 2) een beschrijving van: 

het probleem wat aan het voornemen ten grondslag ligt; 

het doel wat met het voornemen wordt beoogd; 
de voorgenomen activiteit; 

mogelijke alternatieven; 

de huidige milieusituatie; 
de verwachte milieueffecten; 

het vigerende beleidskader; 

de procedure. 

Anders dan meestal gebruikelijk in de m.e.r.-procedure, geeft de startnotitie niet a Ileen 

de aankondiging van het project en de procedure, maar tevens al een gedetailleerde 

beschrijving van de voorgenomen activiteit en een beschrijving en beoordeling van de 

effecten op het milieu. Dit omdat: 

In het ontwerptraject milieuaspecten (naast golfbaan aspecten) betrokken zijn 

geweest in de totstandkoming van het in dit rapport gepresenteerde ontwerp. 

Daarnaast biedt de herinrichting van de golfbaan kansen om waarden te herstellen 

en/of te versterken; 

Het ontwerp tot stand is gekomen en verder uitgewerkt zal warden in samenspraak 

met diverse in het gebied betrokken partijen; 
Het ontwerp door de randvoo rwaarden vanuit milieu niet veel vrijheden meer kent: er 

zijn geen alternatieven of varianten; 

Een groot dee! van de milieu-informatie al beschikbaar is om de effecten te kunnen 

beschrijven en beoordelen. 

Met deze opzet is beoogd zo gericht mogelijk richtlijnen te vragen ten behoeve van het 

milieueffectrapport, zodat na verwerking van de aanvullende gevraagde informatie de 

startnotitie als MER opnieuw in procedure gebracht kan warden. 

lnspraak Startnotitie 

De startnotitie heeft vanaf 7 november 2007 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tien 
inspraakreacties en adviseringen ontvangen. Hier volgen de belangrijkste hoofdpunten 

uit de inspraakreacties: 

• Er wordt meer aandacht gevraagd om de aanwP.7igheid V!'ln flora- en fsuna in en rond 

het plangebied, met name vleermuizen; 

Daarnaast wordt er aangegeven meer duidelijkheid te verschaffen over de effecten op 
de flora- en fauna na en tijdens de uitbreiding van de golfbaan; 

• Tevens wordt er geadviseerd meer alternatieven (zowel inrichtings- als 

locatiealternatieven) mee te nemen in het MER; 

• Tenslotte vraagt men aandacht voor de aansluiting van de golfbaan op het gehele 

Haarzuilens, de toenemende verkeersdruk en de archeologische waarden. 
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Advies voor de richtlijnen 

De commisie voor de milieueffectrapportage heeft op 16 januari 2008 een advies voor de 

richtlijnen uitgebracht. De commissie m.e.r. heeft haar advies gebaseerd op de 

startnotitie, de inspraakreacties en het locatiebezoek. Hoofdpunten uit de richtlijnen zijn: 

De commissie m.e.r. geeft aan dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen 
van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt: 

• Een goede beschrijving en onderbouwing van de onderzochte alternatieven en 
varianten met speciale aandacht voor: 

de begrenzing van het plangebied; 

de locatie van bouwwerken, toegangswegen en parkeervoorzieningen; 

de watervoorziening; 

openstelling van het gebied voor andere recreanten. 

• De effecten van de voorgenomen heraanleg en uitbreiding op: 

de historische ontwerp en de cultuurhistorische kwaliteit van het park en de 

beleving daarvan; 

de in het park aanwezige natuurwaarden, tevens voortkomend uit effecten op de 

waterkwaliteit. 

Richtlijnen 

De richtlijnen zijn op 8 mei 2008 vastgesteld door bevoegd gezag, de gemeenteraad van 
Utrecht. Zij heeft het advies voor de richtlijnen van de commssie m.e.r. na 

aanpassing/aanvulling overgenomen. Onderstaand deze aanpassing en aanvulling: 

1. Locatie en varianten 

In het MER warden alle vier de varianten uit de variantenstudie van 2003 meegenomen in 

het onderzoek. Daarbij zal tevens de alternatieve oplossingsrichting zoals ingebracht 
door de Vrienden van Joostenlaan voor de Commissie Stedelijke Ontwikkeling warden 

beschouwd (zie paragraaf 5.4). 

2. Multifunctionele parkeerplaats 

Tevens zal in het MER worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een 
multifunctionele parkeerplaats voor leden van de golfvereniging, bezoekers van de 

driving range en bezoekers van grate evenementen. 

In paragraaf 7.4 is verder ingegaan op de verwerking van de richtlijnen in het MER. 
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Optimalisering ontwerp 

In de periode vooljaar 2008 - winter 2010 is het ontwerp voor de golfbaan verder 

geoptimaliseerd en afgestemd op de waarden en potenties in het gebied. Met name ten 

aanzien van ecologie is in afstemming met toetsende organisaties als Natuur

monumenten, Dienst Landelijk gebied (DLG), Ministerie van El&I, Zoogdiervereniging en 

Provincie Utrecht (Ecologie) gestreefd naar het zoveel mogelijk minimaliseren van 

negatieve effecten op ecologische waarden. Ook ten aanzien van landschap en 

cultuurhistorie is het ontwerp geoptimaliseerd. 

Aanvaarding en inspraak MER 

Dit MER is de aangevulde startnotitie m.e.r. De startnotitie is aangevuld en aangepast aan 

de hand van de richtlijnen, de inspraak en het verder uitgewerkte ontwerp voor de 

golfbaan. Het MER is door de gemeente Utrecht getoetst en vrijgegeven ("aanvaard") voor 

publicatie en terinzagelegging samen met het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens. 
Tijdens de terinzagelegging kan eenieder een reactie geven op de inhoud van het MER. 

Schriftelijke inspraakreacties kunnen warden gestuurd aan: 

Gemeenteraad van de Gemeente Utrecht 

De gemeenteraad van Utrecht 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 
(Onder vermelding van: "inspraak MER uitbreiding golfbaan de Haar") 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Dienst Stadsontwikkeling, afdeling milieu en 

duurzaamheid, mevrouw J. Hekhuis, telefoonnummer 030 286 4868. Uw inspraakreacties 

warden (ongeredigeerd) naar de Commissie m.e.r . gestuurd die ze zal betrekken bij het 

opstellen van haar toetsingsadvies. 

Toetsing commissie m.e.r . 

Dejuistheid en volledigheid van de inhoud van het MER warden ook getoetst door de 

Commissie voor de milieueffectrapportage. 

Vervolgprocedure 

Na de inspraakprocedure en de toetsing door de Commisie voor de milieueffectrapportage 

wordt de besluitvorming verder afgewikkeld volgens de procedure van de Wet ruimtelijke 

ordening. Het bestemmingsplan zal definitief worden gemaakt enter vaststelling worden 

aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad betrekt bij de vaststelling oak de 
resultaten van het MER, de inspraakreactie en het advies van de commissie m.e.r. 
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Dit rapport is als volgt opgebouwd: 
Hoofdstuk 2 beschrijft het doel en de motivatie van het project en van de milieu

effectrapportage; 
Het besluitvormingskader, bestaande uit de besluiten die al genomen zijn en het 
voornemen inkaderen en de besluiten die in het kader van het project nog genomen 

moeten worden, is beschreven in hoofdstuk 3; 
Hoofdstuk 4 beschrijft per thema het beleidskader, de bestaande milieusituatie en de 
autonome ontwikkeling; 
In hoofdstuk 5 worden de voorgenomen activiteit en de mogelijke alternatieven 

beschreven; 
De effectenbeschrijving wordt per them a in hoofdstuk 6 beschreven; 
In hoofdstuk 7 worden de effecten samengevat en beoordeeld en wordt een slotbe

schouwing gegeven. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het meest 
milieuvriendelijke alternatief (MMA); 
Hoofdstuk 8 geeft tot slot een overzicht van "leemtes in kennis", de mogelijke invloed 

hiervan op de conclusies in hoofdstuk 7 en een voorzet voor het 'evaluatiepro

gramma'. 

Terminologie 

Voorgenomen activiteit: 
het voornemen van de initiatiefnemer om golfbaan De Haar uit te breiden van 9 

naar 18 holes, door herinrichting van de bestaande baan en aanleg van 4 holes 
en een drivingrange in drie uitbreidingsgebieden. 

Plangebied: 
het plangebied voor dit rapport is het gebied van de bestaande golfbaan De Haar 

en de voorgenomen uitbreiding. In een deel van het plangebied zal 
functiewijziging (realiseren van golfbaan met bijbehorende voorzieningen) 
plaatsvinden, een deel van het gebied behoudt de huidige bestemming; het 

plangebied voor dit rapport is daarmee kleiner dan het gebied waarop het 
bestemmingsplan Haarzuilens betrekking zal hebben. 

Studiegebied: 
omgeving van het plangebied waar effecten van de voorgenomen activiteit 
merkbaar kunnen zijn. 



projectnr. 1907 - 176054 
28 maart 2011 definitief 

Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 

Bestemmingsplan Haarzullens ~ 
oraorewoud 

2 Motivatie 

blad 29 

De uitbreiding en herinrichting van de Golfbaan De Haar kent meerdere doelstellingen en 

meerdere baathebbende partijen. 

Redenen voor uitbreiding en herinrichting 

Golfbaan De Haar wil graag haar bestaande 9 holes golfbaan uitbreiden tot 18 holes en de 

uitbreiding gebruiken om de inrichting van de bestaande golfbaan te optimaliseren. 

Redenen om te willen uitbreiden van 9 holes naar 18 holes zijn: 
Een volwaardige 1 B holes golfbaan is golftechnisch interessanter dan een 9 holes 

twee keer te bespelen; 

Het ledental te kunnen laten groeien. De huidige vereniging heeft ca. 500 leden. Een 

18 holes golfbaan biedt de ruimte aan ca. 900 leden, wat verenigingseconomisch 
wordt nagestreefd; 

Potentiele golfers op de wachtlijst lid te kunnen laten worden. De Golfclub De Haar 

kent een gering verloop. Ge'interesseerde golfers moeten lang wachten om lid te 

kunnen worden. Een 18 holes golfbaan geeft in principe aan ca . 400 nieuwe golfers 

de kans lid te worden. 

Redenen voor herinrichting zijn : 

De locatie van het clubhuis aan de rand van de golfbaan is niet idea al. Aantrekkelijker 

is een ligging centraal op de golfbaan, zodat vanuit het clubhuis de golfbaan optimaal 

beleefd kan worden en de golfers op hun route meerdere malen het clubhuis 

passeren en zo gebruik kunnen maken van de voorzieningen; 
De huidige driving range is te kort (ca. 160 m) en niet optimaal georienteerd ten 

opzichte van de zon (afslag van oost naar west, dus 's ochtends met last van de 

opkomende zon). Beter is een langere driving range (ca. 240 m) en een noord-zuid 
orientatie, zodat in noordelijke richting afgeslagen kan worden ; 

Door het bestaande golfterrein her in te richten, kan meer ruimte gecreeerd warden 

voor extra holes. Hierdoor is zo min mogelijk uitbreidingsgebied nodig om een 18 

holes golfbaan te kunnen realiseren. 

Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn belangrijke aspecten 

Voor de plan- en besluitvorming rond de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan zijn 

drie aspecten van cruciaal belang: landschap, cultuurhistorie en ecologie. 
Landschappelijk en cultuurhistorisch ligt de huidige golfbaan in het Zuiderpark van 

Kasteel Haarzuilens, een landschapspark ontworpen in 1906 door Copijn en Cuijpers. 

De Lmieke landschapsstijl en de relatie met kastael Haarzuilens, het Noorderpark en het 
dorp Haarzuilens geven het gebied een zo bijzondere waarde dat het kasteel en 

omliggende park onderdeel uitmaakt van Belvederegebied Nieuwkoop en Harmelen. 

Tevens is het beschermd als Rijksmonurnenl en is er een procedure opgesrart om het 
geheel te beschermen in kader van de Monumentenwet als beschermd stads- en 

dorpsgezicht (zie verder paragraaf 4.5). In de huidige situatie is echter een deel van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden minder herkenbaar door achterstallig 

onderhoud in het landschapspark. 

Daarnaast maakt de huidige golfbaan deel uit van de EHS en komen op de golfbaan 
diverse beschermde plant· en diersoorten voor. 

Zowel de landschappelijke/cultuurhistorische als de ecologische waarden geven 

randvoorwaarden voor herontwikkeling. 
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De huidige golfbaan en het beoogde uitbreidingsgebied maken deel uit van Landin
richtingsplan Haarzuilens. Landinrichtingsplan Haarzuilens maakt onderdeel uit van 

Groengebied Utrecht-West, een initiatief van de Landinrichtingscommissie, de Provincie 

Utrecht en de gemeente Utrecht om, als invulling van rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
beleid, ten westen van Utrecht ca. 1.000 ha in te richten als recreatief groengebied en 

natuur. Dit gebied gaat een uitloop bieden aan de inwoners van o.a. de Vinexlocatie 
Leidsche Rijn en geeft invulling aan beleidsdoelstellingen op het gebied van natuur, 
water, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Landinrichtingsplan Haarzuilens is de 

uitwerking van een van de vier deelgebieden van Groengebied Utrecht-West (zie verder 
hoofdstuk 3, beschrijving beleid, en paragraaf 4.1.3, beschrijving Landinrichtingsplan 

Haarzuilens). In het Landinrichtingsplan wordt de golfbaan benoemd. De voorgenomen 

uitbreidingslocaties zijn op kaart aangegeven, maar niet verder in tekst uitgewerkt. 
De grand van de huidige golfbaan is in eigendom van Natuurmonumenten. 

Kansen van de voorgenomen activiteit 
Niet alleen de Golfclub De Haar heeft baat bij uitbreiding en herinrichting van de golfbaan. 

Het geeft tevens de gemeente, de provincie, Landinrichtingscommissie, Natuurmonu
menten en het Hoogheemraadschap kans invulling te geven aan hun beleidsdoel
stellingen op het gebied van landschap, cultuurhistorie, ecologie, water en recreatie. 

Dit geeft de volgende kansen voor de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan: 
Binnen de kaders van behoud en uitbreiding van de golfbaan streven naar herstel van 
het oorspronkelijk ontwerp voor het Zuiderpark van Cuijpers en Copijn. De golfbaan is 

in het begin van dejaren zeventig van de 20" eeuw aangelegd in het uit 1906 date
rende landschapspark van Cuijpers en Copijn. Het Zuiderpark is aan herstel toe. Veel 
bomen uit het plan van Copijn zijn verdwenen en de resterende bomen hebben een 

zodanige omvang bereikt dat de oorspronkelijke verhoudingen verloren zijn gegaan. 
Onderbegroeiing is dee ls verdwenen en dee ls verschenen op plekken die juist open 
waren. De spanning in het oorspronkelijke ontwerp tussen licht en danker, open en 
gesloten, zicht en intimiteit is er niet meer. De vorm van de waterlopen is intact 
gebleven maar veel paden zijn verdwenen. Ook bijzondere beplantingselementen, 
bruggen en uitzichtpunten zijn verdwenen. Herinrichting van het park biedt een kans 
zodat met een beter begrip van de opbouw en specifieke kwaliteiten van het park de 

golfbaan beter ingepast kan worden; 
Herinrichting en uitbreiding van het park biedt oak kansen om het gebied beter te 
laten aansluiten bij het in ontwikkeling zijnde groen- en recreatiegebied Haarzuilens. 

In de toekomst zal de golfbaan onderdeel zijn van dit gebied; 
Optimaliseren van de ecologische waarden van het park conform de daaraan gestelde 
natuurdoeltypen. De huidige golfbaan ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Voor het park zijn de natuurdoeltypen nat schraalgrasland, droog grasland, 
stroomdalgrasland droog, stroomdalgrasland (droog/vochtig) en multifunctioneel 
bos. Herinrichting biedt de mogelijkheid de golfbaan (nag) aantrekkelijker te maken 

voor allerlei planten- en diersoorten; 
Creeren van waterberging: Met name de uitbreiding van de golfbaan biedt de moge
lijkheid om ruimte te creeren voor waterberging. Daarnaast leidt de golfbaanuit
breiding in de uitbreidingsgebieden tot een vermindering van de uitstoot van stoffen 
die schadelijk zijn voor de waterkwaliteit: op een golfbaan warden over het algemeen 
per hectare minder bemestings- en bestrijdingsmiddelen gebruikt dan in de huidige 

landbouwsituatie; 
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Bijdrage aan de recreatieve doelstellingen van de Landinrichting Haarzuilens, waar

onder: 
Creeren van een routestructuur door de golfbaan, zodat het Zuiderpark (deels) 

openbaar toegankelijk wordt. Golfbaan De Haar is in principe een gesloten 

vereniging. Daarmee is het Zuiderpark van Haarzuilens een gesloten gebied. 
Herinrichting van de golfbaan biedt de mogelijkheid om een openbaar 

toegankelijk wandelpad te realiseren over de golfbaan. Wandelaars kunnen 
vanaf dit pad de golfbaan en het Zuiderpark beleven. Daarnaast draagt de 

openstelling van de drivingrange met de bijbehorende faciliteiten bij aan de 

recreatiefunctie van het gehele gebied. 
In ere herstellen van de Haarlaan als de oorspronkelijke zuidelijke toegangs

weg naar Kasteel Haarzuilens. De Haarlaan is nu nag de entree en de parkeer

ruimte voor de golfbaan. Herinrichting biedt de mogelijkheid de entree en 

parkeerruimte te verleggen en zo de Haarlaan te bestemmen voor wandelaars 

en fietsers. 

De uitbreiding en herinrichting van de Golfbaan biedt niet alleen kansen, maar oak enkele 

bedreigingen op bestaande landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en eco
logische waarden. Het is dan oak de doelstelling de eventuele negatieve milieueffecten zo 

veel mogelijk te beperken, met name de effecten op landschap, cultuurhistorie, archeo

logie en ecologie. 
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Onderstaand is een overzicht gegeven van de wet· en regelgeving, die voor de realisatie 

van de golfbaan relevant is. Het ruimtelijk beleid en het beleid ten aanzien van golfbanen 

is in dit hoofdstuk samenvattend beschreven. In hoofdstuk 4 worden ook de hoofdpunten 

uit het beleid voor de andere beleidssectoren beschreven. 

Tabel 3.1 Overzicht vigerend beleid 

intemationaal Kaderrichtlijn Water (2001) 
(voor zover niet 
opgenomen in 
nationaal beleid) 

nationaal Wetten: o.a. Wet ruimtelijke ordening, Wetmilieubeheer, Wateswet, Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, 
Wet op dewaterhuishouding, Natuurbeschermingswet, Flora· en faunawet, 
Boswet, Wet Luchtkwaliteit, Monumentenwet, Wet Algernene beplaingen 
Omaevinqsrecht (Wabo) 
Besluiten: o.a. Besluit Externe Veiligheid 
Nata's: Nota Ruimte, Nota natuur, bos en landschap in de 21 eeU\N, Nota 
Belvedere, Nationaal Milieubeleidsplan 4, Nota Waterbeleid 2l eeuw, 
4· Nota Waterhuishouding, Nata Mobiliteit 

provinciaal Structuurvisie Utrecht 2005-2015 (2008, voormallg Streekplan 2005) 

Gebiedsperspeclief Groot Groengebied Utrectn.-West (1996) 

Waterhuishoudingsplan Provincie Utrecht 2005-201 O (2004) 

Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2015 (2004) 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (2003) 

Natuurbeheerplan provinde Utrecht(2010) 

regionaal Waterbeheersplan Stichtse Rijnlanden (2009) 

Waterstructuurvisie Stichtse Rijnlanden (2002) 

Deelstroomgebiedsvisie Amstelland, Provincie Utrecht (200Z) 

Gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgwest Utrecht (2002) 

Raamplan Groengebied Utrecht West (2001) 

Ontwikkelingsvisie Landgoed Haarzuilens (2003) 

Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006) 

Regfonaal Structuurplan Utrecht (2005) 

lokaal Bestemmingsplan Vleuten • De Meern, landeftlk gebled (vastgest.eld in 197 4) 

Bestemmingsplan Vleuten - De Meern, uitbreidingsplan in hoofdlijnen, 
(vastgesteld in 1960) 

Structuurvisie 2015-2030 (2004) 

'v''Jel standsnota 
Groenstructuurplan en Meerj arenprogramrmi Groen Utrecht (2007) 

Nota Archeologiebeleid (2009) 

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (2005) 

Geluidnota Utrecht 

Luchtbeleid Utrecht 
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Nata Ruimte 

Het rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Nata Ruimte. Ten 
aanzien van recreatie canstateert de Nata Ruimte dat de antwikkeling van recreatievoor

zieningen de afgelopen decennia is achtergebleven bij de verstedelijking. Het is dan ook 
van belang om voldoende ruimte te reserveren voor groengebieden en andere recreatie

magelijkheden en te streven naar een balans tussen rood en groen/blauw. De beschik

baarheid daarvan in het buitengebied moet in balans zijn met de ontwikkeling van het 

bebouwde gebied. Het gaat daarbij ook om verbetering van de bereikbaarheid en toe

gankelijkheid van de groene ruimte, zowel door belemmeringen weg te nemen als door 

het wandel, fiets- en waterrecreatienetwerk te vergroten. Landinrichtingsplan Haar
zuilens, als groot groen recreatiegebied, sluit aan bij de genoemde doelstellingen. 

Het plangebied voor de golfbaan maakt deel uit van het in de Nota Ruimte begrensde 
Nationaal Landschap 'het Groene Hart'. Uitgangspunt bij nationale landschappen is 

'behoud door ontwikkeling'. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn in dit gebied mogelijk, mits 

de kernkwaliteiten van het gebied worden behouden of versterkt. Binnen nationale 

landschappen is specifieke aandacht nodig voor natuur in relatie tot cultuurhistorie en 

landschap, en voor toerisme en recreatie. Het nationaal landschap 'het Groene Hart' 

bestaat uit drie met elkaar samenhangende delen: het Hollands-Utrechts veenweide

gebied, de 'waarden' en plassen, met elk hun eigen kernkwaliteiten. In de Nota Ruimte 

worden als kernkwaliteiten van het Hollands-Utrechts veenweidegebied benoemd: 

grote mate van openheid; 

strokenverkaveling met hoog percentage water-land; 

veenweidekarakter. 

Provinciaal en regionaal beleid 

Op dit moment is de integrale Structuurvisie 2005-201 5 van kracht. In deze Structuur
visie (voorheen: Streekplan) van de provincie staat de gewenste ontwikkeling in een 

gebied of regio. Na vaststelling van de integrale Structuurvisie 2005-2015 is deze op een 

aantal onderwerpen gewijzigd, waaronder Nationale Landschappen. Momenteel is er een 

nieuwe Structuurvisie 2013-2025 in voorbereiding. De nieuwe structuurvisie zal naar 

verwachting eind 2011 ter inzage worden gelegd en in 2012 definitief worden 

vastgesteld. 

Zoals begrensd in de integrale Structuurvisie 2005-2015 (voormalig Streekplan) ligt het 

plangebied in landelijk gebied (zie figuur 3.1). Afgezien van de mogelijkheid om nog in 
beperkte mate nieuw te bouwen bij het stopzetten van een agrarisch bedrijf in het kader 

van de Ruimte voor Ruimte regel!ng bij het slopen van bedrijfsbebouwing, is nieuwbouw 

in dit gebied niet wenselijk. In de provinciale structuurvisie Utrecht is het plangebied 

aangeduid als Landelijk Gebied 1, Landelijk gebied functionerend als stedel ijk uitloopge-

bied. De categorie Lande!ijk gcbied 1 is cmschn~ven als: Landelijk gebied aansiuiienti aan 

stedelijk gebied, met grote stedelijke invloed door een afwisseling van (dag)recreatieter

reinen, recreatief groen, fiets- en wandelpaden, omvangrijkere sportcomplexen, maneges, 

volkstuinencomplexen, agrarisch gebruik en incidenteel tuinbouw; voorts kleine natuur
gebieden en ecologische verbindingszones. Het plangebied maakt deel uit van een van de 

strategische groenprojecten van de provincie dat in 2015 gerealiseerd moet zijn. 
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In het Regionaal Structuur Plan (RSP) maakt het plangebied deel uit van groengebied aan 
de westkant van de regio waar de stedelijke recreatie in samenhang met de cultuurhisto
rische elementen voorop staat. Het plangebied is geplaatst in de categorie 'recreatie

groen'. In 1996 heeft de provincie het "Gebiedsperspectief Groot Groengebied Utrecht" 

gepubliceerd. Hierin is per deelgebied, waaronder deelgebied Haarzuilens, uitgewerkt 
waar de nieuw gewenste bos-, recreatie en natuurterreinen gerealiseerd zouden moeten 

warden gerealiseerd. Het gebied Haarzuilens is na vaststelling van het gebiedsperspectief 
meer concreet uitgewerkt in het Raamplan Groengebied Utrecht-west (2001 ). In 2002 is 
vervolgens het "Gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgewest Utrecht" vastgesteld, 
waarin de provincie Utrecht de extra 'Vinac-hectares' voor de ontwikkeling van de nieuwe 
groengebieden zijn gelokaliseerd. Omdat de realisatie van de nieuwe recreatie-, bos- en 

natuurgebieden in Groengebied Utrecht-West een m.e.r.-plichtige activiteit is, is een 
milieueffectrapport Groengebied Utrecht-West (2004) opgesteld. In 2005 is een 
aanvullend MER gepubliceerd. Deelgebied Haarzuilens, onderdeel van Groengebied 
Utrecht-west, is uitgewerkt in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006) . 

Gemeentelijk beleid 

In de Structuurvisie Utrecht 2015-2030 wordt de gewenste toekomstige ruimtelijke ont
wikkelingen van de stad Utrecht beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van drie kernkwa

liteiten van de stad, die in de structuurvisie zijn uitgewerkt in drie perspectieven: De 

Markt, Het Podium en De Binnentuinen. 
De Markt sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als randstedelijk centrum in een 

economisch dynamische en hoogstedelijke omgeving; 

Het Podium sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als ontmoetingsplaats voor 
winkelen, cultuur, onderwijs en recreatie; 

De Binnentuin sluit aan bij de kernkwaliteit: de grate stad met kleinschaligheid en 
sociale cohesie in de wijken. 

De perspectieven zijn deels vertaald naar ambities voor de korte en middellange termijn 
(2015). In het ontwikkelingsbeeld 2015 is het plangebied bestempeld als groen buiten

stedel ijke groenstructuur. 

Voor de lange termijn (2030) sluit het perspectief Het Podium het beste aan bij Haar
zuilens: de openbare ruimte in het plangebied wordt als een nieuw recreatiegebied ont
wikkeld. Als een "landgoed bij de stad" waar op een drukke dag plaats is voor circa 
15.000 recreanten uit omliggende woonkernen. Daarnaast geldt Ka steel de Haar als 
podium. Per jaar zijn er ongeveer 17 0. 000 betalende bezoekers die het kasteel en/of de 
tuinen bezoeken. Het ligt voor de hand deze kernkwaliteit te versterken. 

Doelstelling binnen het perspectief het Podium is: 
Het versterken van de landelijke identiteit van Utrecht als ontmoetingsstad; 
Het bijdragen aan de culturele vitaliteit van de stad; 

Het versterken van de functionele relatie van de stad met de regio op het gebied van 
cultuur, onderwijs, voorzieningen en recreatie; 
Het ontwikkelen van een (bijbehorend) uitnodigend stedelijk milieu. 
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Samenvattend 

Uit de beleidstukken blijkt dater diverse beleidsdoelstellingen en -statussen bestaan 
voor het plangebied en directe omgeving. Vraag is of a!!e beleidsdoelstellingen met 

elkaar verenigbaar zijn. Het gaat hierbij met name om de schijnbare/ mogelijke 

tegenstrijdige belangen van gebiedsontwikkeling en recreatieve ontwikkeling enerzijds 
en de bestaande natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden anderzijds. Uit 

de provinciale structuurvisie Utrecht, de gemeentelijke structuurvisie Utrecht en het 
landschapsinrichtingsplan Haarzuilens volgt een duidelijke aanwijzing als 
ontwikkelgebied voor stedelijke uitloop, recreatief groen e.d. Daar staat tegenover dat in 

het streekplan, de Nota Ruimte, de Nata Belvedere het gebied status heeft als Nationaal 
Landschap, Belvederegebied en EHS en dat in het gebied aangewezen wordt als 

Beschermd Stads· en Dorpsgezicht. 

In het voornemen worden de verschillende beleidsdoelstellingen en statussen zoveel als 

mogelijk als uitgangspunt I randvoorwaarde meegenomen. Waar doelstellingen met 
elkaar conflicteren wordt dit in dit MER beschreven. 

3.3 Beleid ten aanzien van golfbanen 
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In de integrale Structuurvisie 2005-201 Sis ten aanzien van de golfsport opgenomen dat 
de provincie de realisatie van nieuwe golfaccommodaties stimuleert. Hierbij wordt 

gekeken naar een mogelijkheid om de realisatie te combineren met natuurontwikkeling, 
herstel en ontwikkeling van (cultuurhistorische) landschapsstructuren. Als 
randvoorwaarde geldt voor zowel uitbreidingen van bestaande golfbanen als bij de 
realisatie van nieuwe golfbanen, dat de golfbaan zoveel mogelijk openbaar toegankelijk 
moet zijn voor recreatief medegebruik. 
Golfbanen moeten bij voorkeur aangelegd worden in de directe nabijheid van de vraag, 

dus in landelijk gebied metals hoofdfunctie stedelijk uitloopgebied (landelijk gebied 1 ). 
In bijzondere gevallen is de aanleg buiten de EHS in landelijk gebied 3 aanvaardbaar. In 
landelijk gebied 3 wordt in toenemende mate de agrarische en ecologische functie 
gecombineerd met recreatieve ontwikkelingen en met rood voor groen. 

Hier moeten dan grote maatschappelijke voordelen tegenover staan op het gebied van 
natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. 

Het plangebied voor de golfbaan valt onder landelijk gebied 1 en past derhalve in het 
provinciaal beleid ten aanzien van goifbanen. 
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Realisatie van de voorgenomen uitbreiding van de golfbaan past deels niet in de vigeren
de bestemmingen van de uitbreidingsgronden. De herinrichting van de bestaande golf
baan is wel mogelijk conform de vigerende bestemmingsplannen. 

Voor de golfbaan en de uitbreidingslocaties zijn twee bestemmingsplannen van toepas
sing (zie ook figuur 3. 2 en 3 .3): 

Vleuten - De Meern, landelijk gebied, vastgesteld in 1974 ; 

Vleuten - De Meern, uitbreidingsplan in hoofdlijnen, vastgesteld in 1960. 

Bestaande golfbaan 

De bestaande golfbaan, het noordoostelijke uitbreidingsgebied en een deel van de oaste
lijke uitbreiding vallen onder bestemmingsplan Vleuten de Meern, landelijk gebied. De 
bestemming is "landgoederen", uitsluitend bestemd vaor het behaud of herstel van de 

aldaar vaorkamende danwel daaraan eigen landschappelijke, natuurwetenschappelijke of 
cultuurhistarische waarden, alsmede voar de uitaefening van het binnen deze bestem

ming vaarkamende agrarische bedrijf. met dien verstande dat naast de reeds bestaande 
bebouwing geen nieuwe hoofdgebouwen mogen warden opgericht. 
Het is binnen de bestemming toegestaan het gebied gelegen ten zuiden van de Bochtdijk 
te gebruiken voor de aanleg van een golfbaan en voor de bouw van de daarbij behorende 
accommodaties zoals een clubhuis, materialenberging e.d. met dien verstande dat: 

de bebouwing uitsluitend mag worden opgericht binnen de op de kaart daarvoor 
aangegeven bouwpercelen; 
de bauwpercelen voor maximaal 50% mogen warden bebouwd; 

de goat- en nokhoogte van de bebouwing nergens meer zullen bedragen dan 4,5 
respectievelijk 7,5 meter. 

Uitbreidingen 

De gehele westelijke uitbreiding en een deel van de aostelijke uitbreidingen vallen ander 
bestemmingsplan Vleuten de Meern, uitbreidingsplan in hoafdlijnen. De bestemming is 

"Agrarische gronden". Het is binnen deze bestemming niet taegestaan een golfbaan te 
realiseren. Op deze gronden dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. 

Voor het plangebied van Landinrichtingsplan Haarzuilens, waarbinnen de golfbaan 
gelegen is, is een nieuw bestemmingsplan in vaarbereiding; bestemmingsplan Haar
zuilens. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is het beschermen van het 

beschermd dorpsgezicht en de nieuwe ontwikkelingen in het kader van het 
landinrichtingsplan Haarzuilens planologischjuridisch mogelijk te maken. 
Het plangebied van het bestemmingsplan is weergegeven in figuur 3.4. 
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Figuur 3.2 

Figuur 3.3 

Bestemmingsplan Vleuten -De Meern, 
Uitbreidingsplan op hoofdlijnen 1960 

[Nota van Uitgangspunten, Gemeente Utrecht, 2007j 

Bestemmingsplan Vleuten -De Meern, 
Landelijkgebied 1974 

[Nota van Uitgangspunten, Gemeente Utrecht, 2007] 

~ 
orao1ewoud 

.· 



projectnr. 1907 - 176054 

28 maart 2011 definitief 

blad 40 

Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
Bestemmingsplan Haarzuilens 

Bestemmingsplan Haarzuilens 

~ 
oraa1ewoud 

De gemeente Utrecht heeft besloten de gehele golfbaan planologisch vast te leggen in het 

Bestemmingsplan Haarzuilens. Het bestemmingsplan Haarzuilens gaat de 

golfbaanuitbreiding concreet vastleggen in een specifieke bestemming Sport-golfbaan. 

Binnen deze bestemming is het niet mogelijk de gronden voor andere sportdoeleinden te 

gebruiken, Bebouwing is alleen mogelijk binnen de daarvoor aangewezen bouwvlakken. 

Via dubbelbestemmingen (archeologie, ecologie en cultuurhistorie) geldt een 
aanlegvergunningenstelsel, waarmee de bestaande waarden in het gebied worden 

beschermd. 

Figuur 3.4 Plangebied Ontwerp-Bestemmingsplan Haarzuilens 
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Vergunningen 

Voor de realisatie van de golfbaan moet tegelijk of direct na het vaststellen van het 

bestemmingsplan een aantal vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. De 

belangrijkste vergunningen en ontheffingen die mogelijk van toepassing zijn. zijn: 
Ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet (bevoegd gezag: Ministerie van 

El&l)en Nb-wet (bevoegd gezag: Provincie Utrecht); 
Ontgrondingsvergunning (bevoegd gezag: provincie); 

Bouwvergunning (bevoegd gezag: gemeente); 

Meldingen AMvB volgens de Wet milieubeheer (bevoegd gezag: gemeente); 

Vergunning in het kader van de Keur (bevoegd gezag: waterschap); 

Vergunning in het kader van de Wvo (bevoegd gezag: waterschap); 

Vergunning(en) in het kader van de Monumentenwet (bevoegd gezag: gemeente) ; 

Kapvergunning(en) (bevoegd gezag: gemeente); 

Aanlegvergunningen (bevoegd gezag: gemeente). 

Flora- en faunaontheffing (bevoegd gezag: Ministerie van ELI) 

Sinds de invoering van de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsvergunning) 1 

oktober 2010 kan een groot deel van bovenstaande vergunningen gezamenlijk in een 

zogenaamde omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarbij de gemeente 
coordinerend bevoegd gezag is. Dit geldt niet voor alle vergunningen: b.v. de 

ontgrondingenvergunning blijft een aparte procedure volgen met de provincie als 

bevoegd gezag. 
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Bestaande milieusituatie en autonome ontwikkeling 
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Over dit hoofdstuk 

Dit hoofdstuk beschrijft de beoogde locatie voor uitbreiding en herinrichting van de golf
baan en de omgeving, respectievelijk het plangebied en het studiegebied. De milieu

situatie van de omgeving is mede richtinggevend geweest voor de locatie en het ontwerp 
van de golfbaan zoals beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 beschrijft de effecten van 

de realisatie ten opzichte van de bestaande situatie. Omdat de planvorming en de aanleg 

enige jaren zal duren is het niet a Ileen van belang de huidige mil ieusituatie te kennen 
maar ook de autonome ontwikkeling (zonder realisatie van de goifbaan) te beschrijven. 

De beschrijving van de autonome ontwikkelingen gebeurt op basis van voorgenomen ont

wikkelingen voor zover beleidsmatig vastgesteld (o.a. Landinrichting Haarzuilens). 

In dit rapport is als referentiejaar uitgegaan van 2012. Dit is hetjaar waarin de uitbreiding 

en herinrichting van de golfbaan naar verwachting zal zijn gerealiseerd en in gebruik 
genomen is. 

In dit hoofdstuk is per milieuaspect de huidige situatie beschreven. 

Om alle mogelijke effecten bij aanleg en gebruik in beeld te krijgen worden in dit rapport 

de effecten van de golfbaan vergeleken met twee referentiesituaties: de huidige omgeving 

en de toekomstige omgeving na realisatie van Landinrichting Haarzuilens. 

Korte karakteristiek plangebied 

Ligging van het plangebied 

De golfbaan De Haar is gelegen ten westen van Vleuten in het Zuiderpark ten zuiden van 
Kasteel De Haar. De golfbaan is gelegen in een bosachtig landschapspark en wordt 

omgeven door open vlakke ontginningsgebieden die agrarisch gebruikt worden. Het 

Zuiderpark heeft grote landschappelijk, cultuurhistorische en ecologische waarden. Het 
plangebied wordt omgeven door een aantal wegen: de Bochtdijk aan de noordzijde, de 

Rijndijk aan de westzijde, de Parkweg (tevens ontsluitingsweg voor de golfbaan) aan de 

zuidzijde en de Eikslaan en Joosten!<ian aan de oostzijde. 

Drie uitbreidingslocaties 

De uithn:~idingslocaties van de golfbaan be'!inden zich (zie figuur 1.1} ten noordoosten 

(A), ten zuidoosten (B) en ten zuidwesten (C) van het Zuiderpark: 

uitbreidingslocatie A heeft een oppervlakte van 3 ha. en is momenteel in gebruik 
als bouwland (ma·1s); 

uitbreidingslocatie B heeft een oppervlakte van 8 ha. en wordt momenteel 

gebruikt als grasland ; 

uitbreidingslocatie C heeft een oppervlakte van 6 ha. Dit gedeelte wordt 

begrensd door de Haarlaan, Rijndijk en Parkweg. Het gebied is momenteel in 

gebruik als weiland, en wordt soms gebruikt als evenementparkeerruimte voor 

kasteei de Haar. 
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Figuur 4.1 Huidige routing golfbaan De Haar [Van Aalderen, 2010) 
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De huidige golfbaan van Golfclub De Haar is een 9 holes baan met clubhuis, greenkee
persloods en driving range (zie figuur 4.1). De golfbaan is in 1974 aangelegd in het ca. 60 

ha. grote Zuiderpark van Haarzuilens. Door de gevarieerde ruimtelijke opbouw, de 

afwisseling van bos en boomgroepen, de waterpartijen, het glooiende relief is de baan te 
beschrijven als een hoogwaardige parkbaan. De ligging in het kasteelpark van 

Haarzuilens met zicht op het kasteel geeft de golfbaan een uniek karakter. 

De golfbaan wordt ontsloten via de Parkweg ten zuiden van het park en de Haarlaan aan 

de westzijde. De entree van de golfbaan bevindt zich aan de zuidwestzijde van het park. 
Aan de noordwestzijde zijn de parkeerplaatsen gelegen (tussen de bomen langs de 

Haarlaan), staat het clubhuis en is de drivingrange gelegen. De drivingrange is met 160 

m. aan de korte kant en bovendien vanuit golfoptiek niet ideaal georienteerd. Centraal op 

de golfbaan ligt een greenkeepersloods. 

De routing van de golfbaan volgt in hoofdlijnen de oorspronkelijke opzet van het kasteel
park. Vanaf het clubhuis in het noordwesten van de golfbaan wordt eerst naar het zuiden 

gespeeld en vervolgens via zes holes in het zuidelijk deel van het park via twee holes 
terug naar het clubhuis. Op de huidige golfbaan wordt het (noord)oostelijk deel van het 

park niet voor golf gebruikt. 

Golfclub De Haar is een niet-openbare vereniging met ca. 500 leden. Het verloop in leden 

is beperkt, er bestaat dan ook een wachtlijst. Greenfeespelers zijn welkom op de baan. Op 

maandag organiseert de golfclub bedrijvendagen. Er worden geen toernooien en geen niet 
golfgerelateerde activiteiten georganiseerd. Het clubhuis heeft geen openbare horeca

functie en is alleen toegankelijk voor leden en gasten. 
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In 1996 heeft de provincie het "Gebiedsperspectief Groot Groengebied Utrecht" gepubli

ceerd . Hierin is per deelgebied, waaronder deelgebied Haarzuilens, uitgewerkt waar de 
nieuw gewenste bos- , recreatie en natuurterreinen gerealiseerd zouden moeten worden. 

Het gebied Haarzuilens is na vaststelling van het gebiedsperspectief meer concreet uit
gewerkt in het Raamplan Groengebied Utrecht-west (2001). In 2002 is vervolgens het 

"Gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgewest Utrecht" vastgesteld, waarin de 

provincie Utrecht de extra 'Vinac-hectares' voor de ontwikkeling van de nieuwe groen

gebieden hebben gelokaliseerd. 

De realisatie van de nieuwe recreatie-, bos- en natuurgebieden in Groengebied Utrecht
West is volgens de geldende m.e.r.-regelgeving een m.e.r.-plichtige activiteit. Om deze 

reden heeft de Landinrichtingscommissie een MER opgesteld voor het groengebied. De 

provincie heeft de richtlijnen van de MER en vervolgens het MER vastgesteld (2004). In 

2005 is een aanvulling op het MER opgesteld. 

Onderzochte alternatieven 

In MER Groengebied Utrecht-West is voor de inrichting van het groengebied een tweetal 

alternatieven uitgewerkt: het Bosalternatief en het Open Landschapalternatief. 

In het Bosalternatief is het uitgangspunt dat zoveel mogel ijk mensen moeten kunnen 

recreeren in een groene omgeving. Bos met een recreatieve hoofdfunctie is dan de meest 

geschikte invulling, omdat bosgebieden de hoogste recreatieopvangcapaciteit hebben. 

Bossen met een besloten karakter staan echter in schril contrast met het huidige veelal 

open weide- en akkerlandschap. In het Open Landschapalternatief is daarom gekozen 

voor behoud van het meer open agrarische landschap. Het gebied wordt dan echter wel 

intensief voor recreatie ontsloten. Omdat het in open gebieden moeilijker is om grote hoe

veelheden recreanten op te vangen, ligt de totale recreatie opvangcapaciteit in dit alter

natief lager dan in het Bosalternatief. Beide alternatieven hebben vooral positieve 
milieueffecten tot gevolg en nauwelijks negatieve milieueffecten. Beide alternatieven 

voldoen aan de vooraf gestelde recreatiecapaciteit. Het Landinrichtingsplan voor 
Haarzuilens (2006, figuur 4.2) sluit aan op het Open Landschapalternatief. 

Doelstelling 
De doelstelling van het Landinrichtingsplan Haarzuilens is de realisatie van een openbaar 

toegankelijk recreatiegebied van circa 450 ha. en 15 km. recreatieverbindingen voor 

wandelaars en/of fietsers. Op een drukke dag (ca. 5x per jaar) moet het gebied plaats 

bieden aan 15 .000 nieuwe dagrecreanten (exclusief bestaande voorzieningen). Het 
nieuwe recreatiegebied behoudt een groene inrichting en is vooral bestemd voor de 

omliggende woonkernen, waaronder Leidsche Rijn, en de bewoners in het gebied zelf. 
Gestreefd wordt naar een aantrekkelijk recreatiegebied wat betreft bereikbaarheid, 

beleving van rust en ruimte, hoogwaardige natuur en veiligheid. Ook voor andere functies 

dan recreatie (zoals water, milieu en verkeer) neemt het landinrichtingsplan maatregelen 
om de bestaande kwaliteiten van het gebied te bewaren en, waar mogelijk, te verhogen. 
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Figuur 4.2 Landinrichtingsplan Haarzuilens [DLG, 2006] 
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De basisfilosofie van het Landinrichtingsplan 
Vanuit het Open Landschapalternatief is de basis voor het landinrichtingsplan: 

1. Landgoed bij de stad; 
2. Kasteel de Haar als sfeermaker van het landgoed; 

3. lntensieve reacreatie in een relatief open landschap; 
4. Cultuurhistorie als drager voor recreatie; 

5. Natuur als toegevoegde waarde; 
6. Goed bereikbaar landgoed voor de fiets en auto; 
7. Parkeren bij de invalswegen van het recreatiegebied. 

Deelgebieden 
Het Landinrichtingsplan is verdeeld in deelgebieden, ieder met een eigen ontwikkeling en 
karakteristiek (zie oak figuur 4 .3): 

De Rivier, tussen de Parkweg en het spoor (ten zuiden van plangebied golfbaan) 

De rivier wordt weer beleefbaar op de stroomrug. Er zal een veelheid aan activiteiten 
mogelijk warden gemaakt zoals wandelen langs de rivier, picknicken op een gazon, 

vissen, liggen in een weide, struinen door een bosje, kanoen, schaatsen of waterspelen. 
In het gebied kunnen rietland, ruigte, bas en struweel, natte schraallanden en bloemrijke 

graslanden tot ontwikkeling komen. Het motto is hier 'avontuurlijk spelen langs de rivier' . 

Er is behoefte aan een theehuis waar men uitzicht heeft over de rivier en op de Hamtoren. 

Parkbos de Haar, ten westen van de Haarlaan 

Dit nieuw te ontwikkelen parkbos krijgt dezelfde uitstraling als het Noorderpark bij het 
kasteel, maar dan een modernere uitvoering ervan en openbaar toegankelijk. Het wordt 

een bos waarin verschillende overgangsfasen van bas aanwezig zijn met open plekken. 
Veel soorten bosvogels en insecten zul len zich hier thuis voelen. In het gebied kunnen 
essen-iepenbos, haagbeukenbos, bloemrijk grasland en plaatselijk moerasvegetaties 
(rietland, ruigte, water) tot ontwikkeling komen. Het wordt vooral een wandelgebied en op 

de open plekken kan men langer verblijven. Kinderen kunnen hier spelen op de speel- en 

ligweiden. 

Parklandschap, ten noorden van het parkbos en Noorderpark 

Het parklandschap krijgt een meer open karakter dan het Parkbos. Het wordt een over

gangsgebied naar het open weidegebied van het Groene Hart met parkelementen en 
bloemrijke graslanden. Men moet het gevoel krijgen dat de landbouw onderdeel uitmaakt 
van het landgoed. Grazige weiden met bloemen en rijke slootvegetaties en natte ruigten 

zullen volop afwisseling bieden. Het wordt niet zozeer een gebied om in te verblijven als 
wel om doorheen te wandelen en te fietsen. Het landschap blijft het huidige, open karak
ter behouden. Het zicht vanaf het open landschap op de bosrand van het kasteel is een 

ruimtelijke kwaliteit die behouden blijft. 

Wielrevelt (Haarveld), tussen Vleuten en het kasteelpark 
Het landschap blijft het huidige, open karakter behouden. Het zicht vanaf het open 
landschap op de bosrand van het kasteel is een ruimtelijke kwaliteit die behouden blijft. 
De relatieve, openheid van het Wielrevelt (zuidwestelijk deel van het park) zal een 
bijzonder contrast met de stad zijn. Het oude cultuurlandschap met boomgaarden en 
knotwilgenrijen, waarin de steenuil kan broeden, is zeer geliefd. Het landschap wordt 
vooral bepaald door bloemrijke graslanden met slechts plaatselijk enige opgaande 
struwelen en boomgroepen. De verkavelingstructuur en oude kerkpaden leggen de basis 
voor de recreatieve verbindingen vanwaar men kan genieten van de zichtlijnen. Deze 
paden zullen in meerdere soorten aanwezig zijn zodat men zowel over 
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een brede, verharde laan als over een onverhard pad dwars door een bloemrijk weiland of 
langs grazend vee kan lopen. Pleisterplaatsen zorgen voor afwisseling voor de recreant. 
De archeologisch waarde van het gebied zal beleefbaar warden gemaakt. 

Rust en Ruimte, vaoral de blijvende landbouwgebieden 

Deze gebieden stralen rust en ruimte uit en zijn vooral traditioneel landbouwgebied. Er is 

een oude, door dejaren heen onveranderde verkaveling. Een deel betreft het nieuwe 
recreatiegebied ten westen van de Haarrijnse plas. Het beeld daar zal vooral warden 

bepaald door natte en droge schraallanden, rietlanden en vochtige ruigte. 

Pieisterplaatsen 

Er is in het plangebied Haarzuilens ruimte voor een aantal pleisterplaatsen met openbare 

voorzieningen. 

Sftten 1..o •• , > 

e beRll,..,,, m-1<on pl 

iii _..,..._.. tit 

Figuur 4.3 Deelgebieden binnen Landinrichting Haarzuilens (gemeente Utrecht, 2009) 
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Extra ontwikkelingen ten opzichte van het Landinrichtingsplan 

De Stichting Kasteel De Haar wil meer bezoekers trekken om het kasteel financieel 

sluitend te kunnen exploiteren. De exploitatie komt de duurzame instandhouding van het 

topmonument ten goede. De Stichting heeft bij de gemeente een verzoek om vrijstelling 

van het bestemmingsplan ingediend voor het gebruik van de gebouwen aan het Stalplein 

ten behoeve van een restaurant, inclusief ruimte voor recepties en besloten partijen, een 

kantoor voor de Stichting, een bezoekerscentrum en een souvenirwinkel. Planologische 

vrijstelling hiervoor is inmiddels verleend. De gebruikswijziging van de gebouwen rondom 

het stalplein wordt opgenomen in het bestemmingsplan. De recreatieve functie van 

kasteel en park sluit goed aan bij de plannen voor het omliggende gebied, in het kader 

van de uitvoering van het Landinrichtingsplan Haarzuilens. 

Effecten 
Uitvoering van het landinrichtingsplan heeft vooral positieve effecten op de recreatie

waarde, de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en het waterhuishoudkundig 

systeem tot gevolg. Het landinrichtingsplan maakt verschillende vormen van recreatie 

mogelijk en biedt een diversiteit aan sferen die het gebied een grote belevingswaarde 

geven. Uitvoering van het landinrichtingsplan zal het leefgebied voor flora en fauna 

duidelijk vergroten. De agrarische activiteiten verdwijnen voor een groot deel en hiervoor 

in de plaats warden nieuwe recreatie-, bos- en natuurgebieden gerealiseerd. Het zorgt 

voor een uitgebreid netwerk aan ecologische verbindingen zowel binnen het gebied zelf 

als met de omgeving. Uitvoering van het landinrichtingsplan zal de bestaande 

(park)landschappelijke structuren benadrukken. De landinrichtingscommissie gaat 

zorgvuldig om met de archeologische waarden. In de functiewijzigingsgebieden komt de 
huidige landbouwfunctie voor een groot deel te vervallen. Deze gebieden krijgen de 

hoofdfunctie recreatie en natuur. Het gebied blijft goed bereikbaar voor doorgaand 

verkeer. Het verkeer van en naar het gebied neemt weliswaar toe. Maar daar staat 

tegenover dat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer door 

verkeersremmende maatregelen ten behoeve van de recreatie. Zander 

verkeersmaatregelen is het in 2015 in het plangebied drukker dan met voorgestelde 
maatregelen. Het recreatieverkeer betreft maar een klein deel van de totale 

verkeersbelasting in het gebied. Het waterhuishoudkundige systeem, zoals dat in de 
huidige situatie functioneert, blijft in hoofdlijnen overeind. De oppervlaktes open water 

wordt in enkele deelgebieden vergroot. De mogelijkheden voor waterconservering nemen 

hierdoor toe. 
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Landschap en cultuurhistorie 

Beleid 

Landschap (Nota Ruimte) 

Het landschap in Nederland staat onder druk. Aandacht voor de landschappelijke 
kwaliteit en het ruimtelijk ontwerp is daarom nodig. Het (cultuur) landschap is een 

belangrijk uitgangspunt voor de (her) inrichting van Nederland. Het nationaal beleid richt 

zich vooral op borging en ontwikkeling van de gebiedseigen kernkwaliteiten van (inter)na
tionaal waardevolle landschappen. Beleidsmatig wordt er naar gestreefd de identiteits

waarde en de (groene) gebruiksmogelijkheden van het landelijk gebied zoveel mogelijk te 

behouden en te ontwikkelen.De primaire verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit van 

het Nederlandse landschap ligt bij provincies. Een aantal bijzondere waardevolle 

gebieden en gebouwen is aangemerkt als nationaal landschap en/of opgenomen op de 

lijst van Werelderfgoederen van de UNESCO. Het plangebied ligt in een nationaal 
landschap Groene Hart. Het nationaal landschap 'het Groene Hart' bestaat uit drie met 

elkaar samenhangende delen: het Hollands-Utrechts veenweidegebied, de 'waarden' en 

plassen, met elk hun eigen kernkwaliteiten. In de Nota Ruimte worden als kernkwaliteiten 

van het Hollands-Utrechts veenweidegebied benoemd: 

grote mate van openheid; 
strokenverkaveling met hoog percentage water-land; 

veenweidekarakter. 

Cultuurhistorie (Nota Ruimte, Nota Belvedere, Cultuurhistorische Hoofdstructuur Utrecht) 

Het rijk hecht in de Nota Ruimte aan borging en ontwikkeling van gebieden en structuren 

met zowel (inter)nationaal erkende als voor Nederland kenmerkende cultuurhistorische 
waarden, waarbij het rijk zich met name richt op de Nationale Landschappen. 

In de Nota Belvedere wordt de relatie tussen het ruimtelijk beleid en de cultuurhistorie 

aangeduid. De doelstelling met betrekking tot het ruimtelijke beleid luidt: Het erkennen 

en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit in zowel het stedelijke als lande

lijke gebied, als kwaliteit en uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen. 
Daarvoor wordt een vijftal richtingen aangegeven, waaronder: 

vroegtijdige en volwaardige afweging; 
volwaardig betrekken van cultuurhistorie bij planologische procedures en 

planvormingsprocessen. 

In de nota Belvedere worden verspreid over heel Nederland cultuurhistorische meest 

waardevolle gebieden aangegeven, de zogenoemde Belvederegebieden. Daar geldt een 
speciale aandacht voor het versterken en benutten van de cultuurhistorische identiteit en 
de daarvoor bepalende kwaliteiten (fysieke dragers). 

Het gehele zoekgebied ligt in het Belvederegebied Nieuwkoop en Harmelen. 

Het gebied Nieuwkoop-Harmelen is aangewezen als Belvederegebied omdat het een veen
ontginningsgebied is van Europese betekenis, een schoolvoorbeeld van het typische 

Hollands-Utrechts cope ontginningslandschap. Het kasteel De Haar en omgeving wordt in 

de nota Belvedere benoemd als bijzondere buitenplaats. Daarnaast worden de hoge 

archeologische waarden genoemd. 
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Monumenten worden beschermd in het kader van de Monumentenwet 1988 en de Wet 

Algemene Bepalingen Dmgevingsrecht. Er bestaan twee categorieen, de (archeologische) 

monumenten en de beschermde stads- of dorpsgezichten . Met monumenten worden alle 

'onroerende zaken' en terreinen' bedoeld. Tot die onroerende zaken horen gebouwen en 

objecten die ten minste vijftigjaar oud zijn. Zij moeten van belang zijn door hun 
schoonheid, de wetenschappelijke en/of hun cultuurhistorische betekenis. Een 

monument kan worden aangewezen als rijksmonument wanneer het aan deze regels 
voldoet en als het een nationale, unieke waarde heeft. Door die bescherming wordt 

geprobeerd de historisch gegroeide structuur van een stad of dorp te handhaven. Voor de 

afbraak, wijziging of verwijdering van monumenten dient men een vergunning aan te 
vragen bij B&W. Per 1 september 2007 is de Monumentenwet herzien en is de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg in de Monumentenwet ge'implementeerd (zie 

archeologie). Vanuit het provinciaal cultuurhistorisch beleid zoals vastgelegd in de nota 's 

Niet van Gisteren , Cultuurhistorische Hoofdstructuur provincie Utrecht (2003) en de 

Cultuurhistorische Atlas De Tastbare Tijd (2005) zijn voor Haarzuilens van belang: 

Handhaven voldoende open ruimte tussen park De Haar en Leidsche Rijn; 

Rekening houden met zichtlijnen van De Haar en het contrast met het noordelijk 

gelegen polderlandschap 

Rekening houden met de archeologische potenties. 

Het in het Landinrichtingsplan voorziene parkbos ten westen van De Haar wordt als kans 

gezien om het nooit gerealiseerde parkdeel van Kasteel de Haar (in eigentijdse vorm) te 

realiseren (gemeente Utrecht, 2009). 

Landschappelijke waarden 

Plangebied en omgeving 

Het plangebied ligt in het rivierengebied van de (voormalige) Dude Rijn en de Vecht. 

Het ligt op de overgang van een stroomruggen/oeverwallen landschap ten zuiden van de 

Parkweg en een copeontginningenlandschap aan de oost- , west en noordzijde (zie figuur 

4.4). Het plangebied zelf ligt op een stroomrug van de Dude Rijn, ca. 1,5 km breed oost

west lopend, actief van ca. 6.000 tot 2.000jaar geleden. 

Het landschap ten oosten van de Rijndijk kenmerkt zich door waterlopen, oeverwallen, 

onregelmatige verkavelingspatronen en een landgebruik met relatief veel weilanden, 

akkerlanden en boomgaarden. Dit geeft het gebied een grillig, natuurlijk half gesloten 
uiterlijk. Het gebied wordt doorsneden door de spoorlijn Utrecht-Woerden, die een 

landschapsvreemd element vormt. 

Het copeontginningenlandschap ten westen van de Rijndijk kenmerkt zich daarentegen 
door regelmatigheid, verkaveling in smalle stroken en openheid. Lange rechte wegen en 

watergangen versterken de regelmatige structuur. Het copeontginningenlandschap wordt 

doorsneden door een spoorlijn, de lijn Gouda-Amsterdam. 
label 4.1 geeft een overzicht van de karakteristieken van de twee landschapstypen. 

Tabel 4.1 Overzicht karakteristieken landschapstypen 
Stroomruglandschap Kommen I cope-ontginningenlandschap 
Kleinschalig en gedifferentieerd Grootschalig 
Visueel verdicht Open 
Blokverkavel ing Regelmatige strokenerkaveling (cope) 
Verscheidenheid in grondgebruik Monofunctioneel grondgebruik: veeteelt 
Hoogte 0, 5 - 1 m + NAP Hoogte 0,5-1m - NAP 
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Figuur 4.4 Landschapstypen I geomorfologie [MER Groot Groen Gebied Utrecht West, 2004] 
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Het gebied ten oosten van het plangebied is aanzienlijk aan het veranderen. De Vinex
locatie Leidsche Rijn gaat ruimte bieden aan ongeveer 30. 000 woningen met circa 80.000 
tot 90.000 inwoners en maakt van het agrarische gebied een groot stedelijk woongebied. 

Ook de infrastructuur wordt hiervoor aangepast, waardoor de landschappelijke structuur 

verandert: de stad komt dichterbij. 

Kasteel en kasteelpark 
Kasteel de Haar en de parken ten noorden en zuiden ervan vormen een ge'lsoleerd geslo
ten element tussen het stroomruggenlandschap en het copeontginningenlandschap. 

Het gebied is circa twee kilometer lang en een kilometer breed. Het gebied is kleinschalig 
en besloten en ligt hoger dan de omgeving. 
De landschappelijke waarde van het plangebied is met name gelegen in de contrasten 

met de omgeving en in het parkontwerp. 

Het park rondom kasteel de Haar bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel, het 

Noorderpark en het Zuiderpark, gescheiden door de Bochtdijk. Het gebied direct rond het 
kasteel bestaat uit een aantal formeel aangelegde tuinen. 

Het noordelijk deel, waarin het kasteel zich bevindt, is in gebruik als park bij het kasteel. 
Het park is toegankelijk vanuit drie richtingen. Twee hiervan, de Zuylenlaan en de 

Haarlaan, zijn aangelegd als formele lanen met aan weerszijden grote bomen. De 

zuidelijke toegang aan de Bochtdijk wordt gebruikt als hoofdtoegang. Het heeft een 
besloten karakter, waardoor het kasteel slechts op een paar plekken te zien is. 

Het Zuiderpark heeft een gesloten karakter. Het hele park is omzoomd met boompartijen, 

die strakke gesloten bosranden vormen langs het open weidegebied. Het omringende 
gebied bestaat uit open akkers en weidegebied. Het zuidelijk deel van het park wordt 

gebruikt als golfbaan. Het is verbonden met het noordelijk deel door een loopbrug, die 

onderdeel is van het padenpatroon. 

Ruimtelijk-visuele kwaliteit 

Ruimtelijk visueel is er sprake van grote contrasten. Het park Haarzuilens is gesloten en 
laat vanaf de omgeving weinig doorkijk toe. Het omliggende copelandschap daarentegen 
is zeer open met lange zichtlijnen. Het rivierlandschap ten zuiden van de golfbaan is half 
open met een afwisseling in open akkerlanden en gesloten boomgaarden. 
Karakteristiek voor het parklandschap rondom kasteel de Haar is de waaier van zicht
lijnen vanuit het kasteel. De zichtlijnen betreffen drie lange zichtlijnen vanuit het kasteel 
naar het Zuiderpark (zie verder paragraaf 4.2.4) 

Opgemerkt dient te worden dat de oorspronkelijke ruimtelijke visuele kwaliteit van het 
park, honderdjaar na aanleg, is afgenomen. Omdat veel bomen uit het plan van Henri 
Copijn zijn verdwenen of een forse omvang hebben bereikt, zijn de oorspronkelijke 
ruimtelijke verhoudingen verloren gegaan. Ook is de beleving voor de wandeleaar 
veranderd door het verdwijnen of verschijnen van onderbegroeiing. Contrasten van open

geslotenheid, licht-donker en de aanwezigheid van sommige zichtlijnen zijn afgezwakt. 
Tenslotte zijn door de aanleg van de golfbaan hoogteverschillen toegevoegd en paden en 
boomgroepen verdwenen. 
Het gebied ten zuiden van de Bochtdijk/Thematerweg is van uitzonderlijke ruimtelijk
visuele waarde [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004]. Bepalend hierin zijn de 
strakke bosranden van het Zuiderpark en de evenwijdige wegen Eikslaan en Joostenlaan 

met transparante bomenrijen. Het gebied kent een grote openheid. 
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4.2.4 Cultuurhistorische waarden 

Het plangebied is cultuurhistorisch zeer waardevol en op diverse wijzen als waardevol 

benoemd en beschermd: 

• Het maakt dee I uit van Belvederegebied N ieuwkoop en Harmelen (zie ook 

paragraaf 4 .2.1.); 
• Het Kasteel de Haar, afzonderlijke bebouwing en elementen, de omliggende 

tuinen en parken, diverse panden in het dorp Haarzuilens, de betonnen brug over 

de Bochtdijk en het pand aan de Haarlaan 3 zijn beschermd als 

Rijksmonumenten in het kader van de Monumentenwet (zie tekstkader en figuur 

4.6). Oak zijn enkele panden in het dorp beschermd als gemeentelijk monument; 

• Het Kasteel de Haar en de ruime omgeving waarin het kasteel ligt zijn 

voorgedragen als Beschermd Dorpsgezicht in het kader van de Monumentenwet 

(zie tekstkader en figuur 4.6). 

De bescherming in het kader van de Monumentenwet en de gemeentelijke verordening 

maakt dat ruimtelijke ingrepen erin niet zondermeer zijn toegestaan en dat voor ingrepen 

een vergunning noodzakelijk is in het kader van de Monumentenwet en/of -verordening. 

Deze paragraaf beschrijft de cultuurhistorische waarden in en rond het plangebied. 

Rijksmonumentale status Zuiderpark 
Het Zuiderpark is als onderdeel van de tuinen en parken rondom Kasteel de Haar in 2006 aangewezen als 
Rijksmonument (monumentnummer 527893). 

In het register is een uitgebrnide beschrijving opgenomen van het Zuiderpark (zie onder kopje 
"Zuiderpark"). Het park is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang: 

• vanwege de ontstaansgeschiedenis; 
als zeldzaam gaaf bewaard voorbeeld van een aanleg in landschapsstijl van Henri Copijn 

• vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur; 
• vanwege de, ook in detail, gaaf bewaarde structuur; 
• vanwege de voor Nederland ongebruikelijke omvang; 

vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp 

Daarnaast zijn twee karakteristieke elernenten in het Zuiderpark in 2006 apart aangewezen als 

Rij ksmonument: 
• de brug over de Bochtdijk (monumentnummer 527917) 
• het pand aan de Parkweg 3, in de zuidoosthoek van het Zuiderpark (monumentnummer 527920) 

De brug over de Bochtdijk is een rustiek houtimitatie betonnen brug daterend uit 1905. De brug is in 
cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang, vanwege: 

• de ornamentele waarde; 
• de ensernblewaarde; 
• de zeldzaamheidswaarde. 

I-let pand aan de Parkweg 3 betreft een voormalige boswachterswoning uit 1924. De woning is in 
cuiwurhistorisch opzicht van a1gemeen belang, vanwege: 

• de gaafheid; 
• de ornamentelewaarde; 

• de ensemblewaarde. 
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Waarderingskaart uit toel ichting aanwijzing beschermd dorpsgezicht 
Haarzuilens [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004) 
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Beschermd Dorpsgezicht Haarzuilens 

Een groot gebied rond kasteel De Haar is in 2004 door de ministeries van OCW en VROM 

voorgedragen om aangewezen te worden als beschermd dorpsgezicht vol gens de Monumentenwet 

1988. De voorgenomen aanwijzing komt voort uit het landelijke Mommenten lnventarisatie Project 

jongere bouwkunst en stedenbouw en betreft bebouwing en stads- en dorpsstructuren uit de periode 

1850-1940. 

De gemeente Utrecht moet nog een advies geven over de voorgedragen aanwijzing. Dit wordt in 2011 

verwacht. lndien het advies positief is, volgt definitieve aanwijzing naar verwachtingca. twee jaar 

daarna. 

Met het opstellen van een bestemmingsplan wordt, wameer dat bestemmingsplan voldoende 

beschermend is, voldaan aan artikel 36 van de Monumentenwet waarin staat dat de gemeenteraad ter 

bescherming van een beschennd stads- en dorpsgezicht een bestemmingsplan als bedoeld in de Wet 

ruimtelijke ordening dient vast te stellen. 

Het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens omvat de eind 19 e eeuwse aanleg van kasteel De Haar, het 

kasteeldorp Haarzuilens, en de omringende, op de middeleeuwse ontginningspatronen gebaseerde 

landerijen, die deels bij het kasteel horen [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004). 

In de Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens 

[Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004] worden de volgende te beschermen waarden expliciet 

genoemd: 

• De landschappelijke parkaanleg rond kasteel De Haar naar ontwerp van H. Copijn als 

cultuurhistorisch en landschappelijk zeer waardevolle groenstructuur te midden van en in 

contrast met het vlakke en open polderland; 

• Kasteel De Haar als kem van deze aanleg met diverse zichtassen over het weidegebied en 

als voorbeeld van een voor Nederland grootschalige particuliere 19 eeuwse ontwikkeling; 

• Het eind 19 eeuwse dorp Haarzuilens naar ontwerp van P .J.H. Cuijpers; 

• De bijzondere vanuit een concept ontwikkelde ruimtelijk-historisch samenhang tussen 

kasteel, park en dorp in een geheel landschappelijke omgeving; 

• De historisch-functionele relatie tussen het kasteel, het park en de omringende ag-arische 
gronden als onlosmakelijke onderdelen van het gehele multifunctionele landgoed; 

De Middeleeuwse ontginningsstructuren betreffende de verkavelingen, de 

ontginningsassen, de zij- en achterkaden, de waterlopen en de doorgaande wegen , in het 

kasteelpark deels geincorpereerd in de nieuwe aanleg en in de omringende polders nog 

grotendeels gaaf en onderling visueel herkenbaar; 

De in het gebied aanwezige historische bebouwing, archeologische terreinen en bijzondere 

elementen als de bij het kasteel behorende eendenkooi en de Hamtoren. 

Het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens is van algemeen belang vanwege het uit een concept 

ontworpen ensemble van kasteel, park en dorp te midden van een bijbehorende agrarische entourage 
van open polderland. Deze voor Nederland unieke grootschalige aanleg heeft zowel ideologisch als 

fysiek gebruikgemaakt van een Middeleeuws verleden, waarbij de oude bestaande structuren en 

restanten uit die periode respectievelijk zijn aangepast, aangevuld en intact gelaten [Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, 2004). 
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Figuur 4.7 Ontwerp Park Haarzuilens Copijn [Van Gessel, 2005 en Van Aalderen, 2008] 
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Haarzuilens 

Haarzuilens (Kasteel de Haar, de tuinen en parken om het kasteel, dorpje Haarzuilens en 

omgeving) is cultuurhistorisch zeer waardevol en van landelijk belang vanwege: 

• Het kasteel als middeleeuws landgoed op de grens van het rivierenlandschap 

naar het copeontginnenlandschap (zie paragraaf 4.2.3 Landschap); 

• De herbouw van het kasteel vanaf 1893 naar het ontwerp van P. (Pierre) J.H. 

Cuijpers; 

• De aanleg van de tuinen en parken om het kasteel tussen 1895 en 1910 naar 

ontwerp van H. (Henri) Copijn (met invloeden van Cuijpers); 

• De verplaatsing en het opnieuw opbouwen van het dorp Haarzuilens naar het 

ontwerp van Pierre en Jos Cuijpers ten behoeve van de herbouw van het kasteel 

en de aanleg van het park. 

Kasteel de Haar en de parken eromheen 

Kasteel de Haar heeft een Middeleeuwse oorsprong. De eerste vermelding dateert van 
1391. Het kasteel is in 1482 verwoest, herbouwd en uitgebreid in de 16° eeuw, maar in de 

11• eeuw in verval geraakt. Het kasteel is met name bekend geworden door de herbouw 

tussen 1883-1912 naar ontwerp van de bekende architect Pierre Cuijpers. Bijzonder 
element van deze herbouw is de verplaatsing en herbouw van het dorp Haarzuilens ten 

behoeve van de aanleg van het park rondom het kastee!. Haarzuilens lag oorspronkelijk 

aan de voet van het kasteel in een buitenbocht van de Bochtdijk. Het dorp lag echter in de 

weg bij herinrichting van het gebied rondom het kasteel en is met uitzondering van een 

kerkruine geheel afgebroken. Het dorp is tussen 1896 en 1898 ten oosten van het kasteel 

en Noorderpark herbouwd naar ontwerp van Pierre en Jos Cuijpers. 

Bij de herbouw van het kasteel zijn tussen 1895 en 1910 ook nieuwe tuinen en parken 

aangelegd, ontworpen door de bekende landschapsarchitect Henri Copijn(figuur 4. 7) : 

• De tuinen rondom het kasteel; 

• Het Noorderpark om het kasteel ten noorden van de Bochtdijk; 

Het Zuiderpark ten zuiden van de Bochtdijk 

• Direct om het kastee! zijn tuinen aangelegd: een baroktuin , Romeinse tuin en 
rozentuin. 

In dejaren 30 hebben uitbreidingen van het Zuiderpark plaatsgevonden. 

Het kasteel en het park zijn sinds 2000 in eigendom van de Stichting Kasteel De Haar, 

waarin de familie Van Zuylen van Nijevelt en de Vereniging Natuurmonumenten partici

peren. Het omliggende landgoed is sindsdien eigendom van Natuurmonumenten. 

Het Noorderpark heeft deels een formeel karakter, deels een landschappelijk karakter. 

Het formele deel llgt direct ten noorden van het kasleel een heeft formeie eiementen ais 

een kasteellaan en een "grand canal", een langwerpige vijver met lange zichtlijnen. Het 

landschappelijke deel van het Noorderpark ligt ten noordoosten van het kasteel en 

bestaat uit siirigeremie vijverpartijen, omgeven door veei opgaand groen en 
wandelpaden. 
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Figuur 4.8 Cultuurhistorische waarden Zuiderpark 

[Van Gessel, 2005 en Van Aalderen, 2010] 
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Zuiderpark 

Het Zuiderpark, waarin de huidige golfbaan gelegen is een deel van de uitbreiding van de 
golfbaan voorzien is, is ontworpen in een eclectische, Engelse landschapsstijl : grillige 

waterpartijen, een wandelpadennet, zichtlijnen, formele elementen en veel gevarieerd 

groen. 
Landschapsarchitect Michael van Gessel heeft ten behoeve van het ontwerp voor de 

golfbaanuitbreiding onderzoek verricht naar de karakteristieke waarden en structuren van 
het Zuiderpark (Van Gessel, 2005) . Hieronder volgt een samenvatting van zijn 

bevindingen. 

Het Zuiderpark bestaat uit een hoofdstructuur omgeven door een groene structuur.De 
hoofdstructuur bestaat uit de volgende landschappelijke en cultuurhistorische essenties 

(figuur 4.8): 

• Zichtlijnen en formele uitzichtpunten; 

• Waterstructuur met eilanden; 

• De Krakeling, een primaire wandelpadenstructuur; 

• Verbindingen, toevoegingen en extra's. 

Zichtlijnen en formele uitzichtpunten; 

Karakteristiek voor het parklandschap random kasteel de Haar is de waaier van zicht

lijnen (oak wel vista's genoemd) vanuit het kasteel (figuur 4.8 en 4.9). De zichtlijnen 

betreffen drie lange zichtlijnen vanuit het kasteel naar het Zuiderpark. Twee hiervan lopen 

dwars door het Zuiderpark waarvan een de Hamtoren als focuspunt heeft (nr. 1) en de 

andere verdwijnt in de open ruimte (nr. 2). De derde zichtlijn eindigt op een van de twee 

uitzichtpunten van het Zuiderpark (nr. 3). Naast deze zichtlijnen vanuit het kasteel en 

vanuit het park naar het kasteel toe, zijn er nag een zevental zichtlijnen. Twee daarvan 

zijn zichten vanaf het punt waar de wandelaar vanuit het Noorderpark, het Zuiderpark 

bereikt (nr . 4 en 5) . Zichtlijn nummer 4 is gericht op het westelijk hoger gelegen 

uitzichtpunt vanaf waar weer twee zichtlijnen richting de twee kerktorens in Vleuten gaan 

(nr. 6 en 7). Een derde zicht vanaf dit uitzichtpunt is gericht op het oostel ijk uitzichtpunt 
(nr. 8). Van hieruit lopen er tenslotte weer zichtlijnen in de richting van het poortgebouw 

en over het centrale deel van de grate waterpartij (nr. 9 en 10) In het ontwerp van Copijn 

zijn de zichtlijnen belangrijke elementen in de ruimtelijke opbouw van het park. In de 
huidige situatie zijn een aantal zichtlijnen verstoord: 

• Zichtlijn 1 zuidzijde; 

• Zichtlijn 5 ter hoogte van waterpartij ; 

• Zichtlijn 6 en 7: centraie deel; 

• Zichtlijn 9: ter hoogte van waterpartij 
• Zichtlijn 1 D: ter hoogte van waterpartij 

In het Zuiderpark liggen twee uitzichtpunten, die de schakels vormen tussen de 

zichtlijnen. 

Waterstructuur met eilanden 

De Engelse landschapsstijr vo~gend is in het 011tvverp var1 i1~l pctrk ruim gebruik gemaaKt 
van water. Centraal in het Zuiderpark ligt een natuurlijk vormgegeven waterpartij, in de 

vorm van een beek of rivier. Devers zijn gevarieerd vormgegeven. Op een aantal punten 

komen de oevers dichter bij elkaar, waardoor de waterpartij opgedeeld lijkt in kommen. 

In de centrale waterpartij ligt een schiereiland, een groat eiland (inmiddels verdwenen) en 

drie kleinere eilandjes, waarvan er een is verdwenen en twee door verlanding aan de 

oever vast zijn komen te liggen. Van de vijf oorspronkelijke bruggen resteren en nog maar 

twee. 
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Naast de centrale waterpartij is in het ontwerp ook een klein slingerend beekje voorzien in 

het zuidwestelijk deel van het Zuiderpark, waarschijnlijk een omgevormde sloot. Hiervan 
zijn nog maar een paar kleine restanten over. 

1, 
l 

. I 
Brug Bochtdij k 

Uitzichtpunt 

Laan 
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Figuur 4.9 Zichtlijnen in het Zuiderpark [M.R. van Gessel, 2005] 

Zichtlijn vanuit het zuiden over de centrale waterpartij naar het kasteel De Haar 
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De Krake ling, een primaire wandelpadenstructuur; 

Centraal in het Zuiderpark ligt een hoofdpad in de vorm van een krakeling, het 

oorspronkelijke wandelpad in het ontwerp van Copijn. Zowel in het Noorderpark als 

Zuiderpark ligt een dergelijk wandelpad, beide paden zijn niet met elkaar verbonden. Het 

is een wandeling door het park met steeds wisselende zichten op het kasteel en de 

omgeving. Het pad zelf heeft een besloten karakter. De krakeling loopt vooral aan de 

buitenkant van het park. Twee koppelingen voerden de wandelaar over de hogere delen 

van het park en met een brug over de centrale waterpartij . Naast ontsluiting heeft de 

krakeling ook een belangrijke sierfunctie. 

Verbindingen, toevoegingen en extra 's. 

De krakeling wordt aan alle zijden van het park verbonden met de omliggende parkdelen 

en de omgeving. Een belangrijke en karakteristieke verbinding is die met het Noorderpark 
via een hout-imitatie betonnen brug over de Bochtdijk. Deze brug is ca . 1905 aangelegd 

en in 2006 aangewezen als Rijksmonument. 

Daarnaast zijn naast de krakeling ook enkele secundaire wandelpaden aangelegd en zijn 
er extra lussen en parallele slingerpaden toegevoegd, voerend naar hogere delen van het 

park of zichtpunten. 

In de zuidoosthoek van het park ligt aan de Parkweg 3 een voormalige 

boswachterswoning. Het pand dateert uit 1924 en is in 2006 aangewezen als 

Rijksmonument. 

Groenstructuur 

De groenstructuur die de hoofdstructuur omgeeft bestaat uit open en gesloten elementen: 
enerzijds weiden en gazons, anderzijds bospartijen en bosranden. 

Om het park meteen een volwassen karakter te geven zijn bij de aanleg tussen 1895 en 

1910 vele volwassen bomen aangevoerd. 

Effect van de huidige golfbaan op het park 

De inpassing van de huidige golfbaan in het park is wisse lend verlopen: deels is het 
ontwerp van CopLjn gerespecteerd (open ruimten, waterpartijen), rleel5 ook niet 

(karakteristieke boomgroepen, paden, waaronder een deel van de krakeling, relief) . 
Daarnaast zijn die delen van het park die geen onderdeel uitmaakten van de golfbaan 

dichtgegroeid. 

Huidige staat van het park 

Het park is, meer dan honderdjaar na aanleg, toe aan een opknapbeurt. Veel bomen uit 

het oorspronkelijke plan van Copijn zijn verdwenen, terwijl andere bomen zo groot zijn 
geworden dat oorspronkelijk bedoelde ruimtelijke verhoudingen verloren zijn gegaan. 

Ook de ondergroei is deels verdwenen, deels opgekomen op niet beoogde plaatsen. De 

spanning in het oorspronkelijke ontwerp tussen licht en donker, open en gesloten, zicht 
en intimiteit is deels verdwenen. Waterlopen en relief zijn nog grotendeels intact. Veel 

paden zijn verd'J'Jener. cvcnals bijzondere beplantingselementen, brugge1·1 er1 
uitzichtpunten. . . . 
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Figuur 4.10 Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Utrecht [Provincie Utrecht] 

Foto Hamtoren (vanaf Eikslaan) 
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Andere cultuurhistorische waarden in en rand het plangebied zijn de boomgaarden, 

monumentale boerderijen en wegen (figuur 4. 10). 

De Bochtdijk, aan de oostzijde overgaand in de Thematerdijk en aan de westzijde 

overgaand in de Lagehaarsdijk heeft cultuurhistorische waarde, omdat het de 

ontginningsbasis is, van waar uit vanaf de 12" eeuw delen van de rivier werden bedijkt en 

land werd ontgonnen [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004). De oorspronkelijke 

Bochtdijk is deels aangepast bij de herbouw van Kasteel de Haar en de herinrichting van 

het gebied eromheen. Op de hoek van de Bochtdijk en de Eikslaan heeft tot het begin van 

de 19" eeuw het versterkte huis Den Eyk gestaan. De Rijndijk aan de westzijde van het 

plangebied heeft cultuurhistorische waarde als scheiding tussen ontginningseenheden. 

De Haarlaan heeft cultuurhistorische waarde als oorspronkelijke (Middeleeuwse) 

verbindingsweg tussen Vleuten en Harmelen en na herbouw van het kasteel als 
toegangsweg naar de zuidelijke entree van het kasteel. 

Markant omgevingselement is de Hamtoren ten zuidoosten van het plangebied. De 

Hamtoren is een restant van het oorspronkelijke kasteel De Ham, daterend uit 1325, 
verwoest in 1481, herbouwd en vervolgens gesloopt (op de toren na) in 1870. 

Autonome ontwikkeling 

Autonoom verandert het landschap in het plangebied voor de golfbaan niet of nauwelijks. 

In de omgeving gaat het landschap aanzienlijk veranderen door de VINEX locatie Leidsche 

Rijn (transformatie agrarisch naar stedelijk). 

Realisatie van het Landinrichtingsplan Haarzuilens heeft vooral landschappelijke en 

cultuurhistorische gevolgen voor het komgebied ten westen van de golfbaan. 

Dit gebied verandert van open agrarisch grasland naar een meer gesloten recreatief 

groengebied. Ook het gebied ten zuiden van de Parkweg wordt verdicht, maar de effecten 

ten opzichte van de huidige situatie zijn hier minder ingrijpend. 

Het Noorderpark wordt gerenoveerd . 

Bodem 

Beleid 

Het bodembeleid is erop gericht conform het Bouwstoffenbesluii de multifunctionaliteit 

van de bodem zoveel mogelijk te behouden. Gestreefd moet warden naar hergebruik van 

grand binnen het gebied (gesloten grondbalans). Hergebruik van licht verontreinigde 

grand is onder voorwaarden mogelijk. 

Bodemtype 

De bodem van het plangebied bestaat uitjonge rivierkleigronden, afwisselingen van zavel 

en klei (figuur 4. 11). In het Zuiderpark ligt een kalkloze ooivaaggrond, in de uitbreidings

gebieden A en Been kalkloze poldervaaggrond en in uitbreidingsgebied C een 

leek/woudeerdgrond. De bodemwaarden zijn niet beschermd en/of bijzonder. 
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Figuur 4. 11 Bodemtypen [MER Groot Groen Gebied Utrecht West, 2004] 

Bodemkwaliteit 
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In het buitengebied van Haarzuilens en omgeving is begin 2007 een historisch onderzoek 

uitgevoerd (figuur 4.12) . Er zijn in het gebied geen ernstige gevallen van bodemveront

reiniging bekend bij gemeente Utrecht. 

Op het Zuiderpark, centraal op de golfbaan ter plaats van de greenkeepersloods is een 
bovengrondse opslagtank van 1.200 liter gesitueerd. In het Zuiderpark hangt de 

bodemkwaliteit vooral samen met het gebruik als golfbaan. Op een golfbaan worden de 

intensief bespeelde delen (green, tee, delen van de fairway) relatief intensief beheerd. 
Maar het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt. 

De grasmat is gebaat bij een zo natuurlijk en geleidelijk mogelijke groei. Stress op de 

groei door teveel mest en ziektes moet worden vermeden. Daarnaast beslaan de intensief 

bespeelde delen slecht een klein deel van de golfbaan. Grote delen van de golfbaan 

worden extensief beheerd, zonder gebruik van bemestings- en bestrijdingsmiddelen. 

In de uitbreidingsgebieden is een aantal gedempte sloten . De bodemkwaliteit hangt hier 

vooral samen met het landbouwgebruik (weiland/grasland) . Ernstige verontreinigingen 
worden niet verwacht, wel verhoogde concentraties fosfaat en nitraat. 
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Autonoom verandert de situatie voor bodem in het plangebied naar verwachting niet 

wezenlijk. 

Realisatie van Landinrichtingsplan Haarzuilens zorgt voor een ander bodemgebruik ten 
westen van de golfbaan. 
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Figuur 4.12 Resultaten historisch onderzoek plangebied Golfbaan De Haar 

[Beleids Ondersteunend Bodem lnformatie Systeem Gemeente Utrecht, 2007] 
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Water 

Beleid 

Nationaal 
Het waterbeleid is vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water, Nationaal 

Bestuursakkoord Water, de Waterwet, de 4" Nata Waterhuishouding het provinciaal 

waterhuishoudingsplan en waterbeheersplannen van het Hoogheemraadschap. 

Hoofddoel van het waterbeleid is duurzaam waterbeheer en een duurzaam watersysteem, 

dat is gericht op het realiseren van een zelfstandig functionerend en ecologisch gezond 

watersysteem. Daarbij moeten knelpunten in waterbeheer zoveel mogelijk ter plaatse 

warden opgelost en moeten problemen niet warden doorgeschoven naar andere gebie

den. Hierbij wordt de trits "Vasthouden, Bergen en Afvoeren" gehanteerd. Gebiedseigen 

water moet zo lang mogelijk warden vastgehouden en zoveel mogelijk warden (her)ge

bruikt. Er moet voldoende ruimte gegeven warden aan infiltratie van (schoon) hemelwater 

naar het grondwater. 

De waterkwaliteit moet warden verbeterd gericht op de waterkwaliteits- en ecologische 

doelstellingen. Hierbij wordt de volgorde "Niet vervuilen, Zuinig gebruiken en Hergebruik, 

Scheiden en Schoonmaken" gehanteerd. 

Vierde Nata Waterhuishouding (1998) 

Deze nota beschrijft de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor de waterhuishouding. Hoofd

doelstelling van het beleid is 'het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land 

en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waar
mee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd'. 

Verder wordt in de nota nader aandacht geschonken aan thema's als terugdringen van 

verdroging, vermindering van emissies van diffuse bronnen en waterbodemsanering. 

In het Basisrapport bij het advies van de Commissie Waterbeheer 21• eeuw wordt inge

gaan op bedreigingen en kansen die water biedt. Kernbegrippen van de omgang met 

water zijn: betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar. De oplossing wordt gezocht in een 

drietrapsstrategie: 
1. Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden in bodem en 

oppervlaktewater; 

2. Zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs waterlopen, daarvoor 

moet ruimte warden gecreeerd; 

3. Pas wanneer 1 en 2 te weinig opleveren, water afvoeren naar elders of, als dat 

niet kan, het water opvangen in gebieden die gecontroleerd onder water gezet 
kunnen warden bij afvoeren die hoger zijn dan maatgevende afvoeren. 
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Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, oppervlaktewaterbeheerder in het gebied, 

heeft haar waterbeleid geformuleerd in het Waterbeheerplan 2010-2015. Hierin is naast 

de algemeen geldende beleidslijnen aangegeven dat rondom het stedelijk gebied Utrecht 

meerdere zoeklocaties zijn aangewezen voor waterberging, waaronder ook Utrecht-west. 

Ook is aangegeven dat de inrichting van recreatieve groengebieden nabij stedelijk gebied 

goede mogelijkheden biedt voor het realiseren van extra waterberging in de vorm van 

meervoudig ruimtegebruik (combinatie natuur en recreatie met waterberging). Momenteel 

bereid het Hoogheemraadschap een peilbesluit voor Haarzuilens als geheel voor. 

Watertoets 

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een watertoets uitgevoerd. De water

toets is een instrument waarin ruimtelijke ingrepen warden beoordeeld op effecten op het 
watersysteem. In het kader van het Landinrichtingsplan Haarzuilens is een watertoets 

doorlopen en is overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. 

Hierin heeft het Hoogheemraadschap eisen en randvoorwaarden gesteld en aangegeven 

welke effecten zij onderzocht wil hebben. Hieraan is in het Landinrichtingsplan invulling 

gegeven, waarop het Hoogheemraadschap op hoofdlijnen haar goedkeuring aan de 

watertoets heeft gegeven. 

Foto waterpartjj golfbaan De Haar 
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Oppervlaktewater 

Wateraan- en afvoer 
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In de huidige situatie komt in het plangebied ca. 5,3 ha. oppervlaktewater voor in de vorm 

van: 

waterpartijen; 
watergangen. 

Langs het plangebied is een aantal primaire watergangen gelegen (figuur 4.13) 

..._ 
Figuur 4.13 Primaire watergangen in de omgeving van het plangebied 

(bron: Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) 
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De·waterpartijen zijn gelegen in het Zuiderpark en maken deel uit van de bestaande 

golfbaan. Centraal op de goltbaan loopt een noord-zuid georienteerde waterpartij. 
In het oostelijk deel van het Zuiderpark ligt een aantal kleinere waterpartijen. 

De uitbreidingsgebieden worden omgeven door sloten. Oaarnaast loopt een watergang 

door het zuldoostel~'ke uitbreidingsgebied. 
Het oppervlaktewater watert af in noordeltike richting naar het Amsterdam Rijnkanaal. 

De afwatering vindt plaats Vil! het gemaal Haarrijn. Het water wordt aangevoerd vanuit de 
Leidsche Rijn en Bijleveld. Het watersysteem van Haatzuilens en het watersysteem van 

Leidsche Rijn zijn zo op elkaarafgestemd, zodat duurtaam voorraacJbeheer mogelijk is. 

Kasteelpark De Haar heeft een vast waterpeil, dit om schade aan defundering van het 
kasteel door schommelingen in de waterstalid te voorkomen. Het oppervlaktepeil in het 

Zuiderpark is -0,4 m, in het Noorderpark ·0;5 m (zie figuur 4.14) 

0 
- 6b 

Figuur 4.14 Waterpeilen Zulderparken omgeving 

In de huidige situatie komen geen grote knelpunten in de waterhuishouding voor. 

Waterberging 

Het waterschap heeft recetitelijk onderzoek gedaan naar de concrete waterbetgings
behoefte in Groengebied Utrecht West. Ult het onderzoek is gebleken dat het niet nodig is 

in het gebied Haarzuilens een aanvullende waterberging realiseren. 
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Grondwater 

Grondwaterstanden 

De geohydrologische opbouw van het plangebied is globaal als volgt: 

5 m deklaag bestaande uit rivierklei; 

~ 
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30 tot 70 m 1e en 2° watervoerend pakket bestaande uit goed doorlatend rivierzand; 
10 tot 30 m scheidende laag; 
30 tot 80 m 3" watervoerend pakket. 

Volgens de bodemkaart heeft een groat deel van het Zuiderpark en het zuidoostelijk uit

breidingsgebied grondwatertrap VI (GHG tussen 40 en 80 cm -mv, GLG lager dan 120 cm 

- mv). Het noordoostelijke en westelijk uitbreidingsgebied hebben grondwatertrap Ill 

(GHG minder dan 40-mv, GLG tussen 80 en 120 cm - mv). In het plangebied is sprake van 

infiltratie (meer dan 1 mm/dag). 

Beregening I drainage 
De intensief bespeelde delen van de huidige golfbaan worden indien nodig beregend. Dit 

gebeurt vanuit een bestaande en vergunde beregeningsputten. Het waterverbruik van een 

golfbaan is over het algemeen geringer dan dat in een landbouwsituatie. 

Om vernatting van de intensief bespeelde delen van de golfbaan te voorkomen, worden 

greens en tees gedraineerd. Drainage heeft met name tot doel verweking van de zandige 

ondergrond van greens en tees te voorkomen om deze bespeelbaar te houden. Daarmee 

is het doel van drainage anders dan dat in landbouwsituatie: golfbaandrainage voert 

alleen overtollig water af, terwijl landbouwdrainage de grondwaterstand permanent 

verlaagd. In de uitbreidingsgebieden wordt voor het landbouwgebruik beregend. 

Onbekend is of ook drainage plaatsvindt, naar verwachting op de gras/weilanden in het 

noordoostelijk en westelijk gebied niet. 

Waterkwal iteit 

De waterkwaliteit in het plangebied wordt in belangrijk mate bepaald door de kwaliteit 

van het aangevoerde water en de activiteiten. In de zomerperiode is wateraanvoer naar 

heel het gebied Haarzuilens nodig om de vastgestelde oppervlaktewaterpeilen te 

hand haven. Omdat deze wateraanvoer plaatsvindt vanuit de Leidsche Rijn/Amsterdam 
Rijnkanaal heeft dit een minder goede waterkwaliteit tot gevolg. Dit leidt echter niet tot 

ernstige knelpunten. Op de uitbreidingsgebieden vinden agrarische activiteiten plaats die 

invloed hebben op de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. 

Riolering 
Het huidige clubhuis is aangesloten op persriolering die naar de Parkweg loopt. De green

keepersloods is aangesloten op een septic tank. Er ligt geen rioolpersleiding in het 

plangebied. 

Het plangebied ligt niet in of nabij drinkwaterwingebied. 
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Autonome ontwikkelingen 

Autonoom verandert er in het plangebied niets ten aanzien van water. 
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Realisatie van Leidsche Rijn en Landinrichtingsplan Haarzuilens hebben in de omgeving 

van het plangebied wel gevolgen op de waterhuishouding. Ten noorden van Leidsche Rijn, 
tussen Vleuten en de AZ, is een grate waterplas aangelegd, de Haarrijnseplas. Hierdoor 

nemen de mogelijkheden voor waterconservering toe. Anderzijds is de aanleg van het 
nieuwe Parkbos ten westen van Golfbaan De Haar voor de wateraanvoerbehoefte weer 

minder gunstig. De verdamping vanuit een bos is grater dan vanuit een weidegebied, 

zodat ten opzichte van de huidige situatie meer wateraanvoer naar dit deelgebied te 

verwachten is. Dit wordt gecompenseerd door de aanleg van waterpartijen in het parkbos. 

De verwachting is dat per saldo minder wateraanvoer nod ig is in het gebied. Dit is gunstig 

voor de waterkwaliteit. Ook vanwege de vermindering van agrarisch gebruik in heel Haar

zuilens zal de waterkwaliteit op den duur verbeteren. 

Natuur 

Beleid 

Beleid, wet- en regelgeving voor natuur warden gevormd door: 

Flora en Faunawet; 
N atuurbeschermingswet 1998; 
Nata Ruimte/Provinciaal beleid. 

De bepalingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn volledig ge·lmplementeerd in 

de Nederlandse rechtsorde. De natuurbeschermingswetgeving in Nederland valt uiteen in 

een soortbeschermingsdeel en een gebiedsbeschermingsdeel. Soortenbescherming is 

vastgelegd in de Flora- en faunawet en deels de Natuurbeschermingswet 1998. De Flora

en faunawet ziet toe op de bescherming van mheemse soorten planten en dieren binnen 
en buiten natuurgebieden. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in de bescherming 

van aangewezen natuurgebieden en wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 

(Nb-wet) . Het nationaal natuurbeleid is vastgelegd in de Nata Ruimte (2006) en vervangt 
onder andere het eerste en tweede Structuurschema Groene Ruimte. De nota bevat de 

visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. In de nota wordt het ruimtelijk beleid 
vastgelegd tot 2020, waarbij een doorkijk plaatsvindt naar 2030. De Nata bevat 

aanvullend op de wetgeving het beleid ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur en 

Rode lijstsoorten. Dit beleid is nader uitgewerkt in het provinciaal beleid. 

Provinciaal natuurbeleid 

Het plangebied is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstruc
tuur is in het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. Binnen de 

groene contour geldt het 'nee, tenzij'-regime en kan op gebiedsniveau de saldobena

dering warden toegepast. Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de 

nabijheid van deze gebieden zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of 

waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reele alternatieven zijn en er 

sprake is van redenen van groat openbaar belang (het 'nee, tenzij'-regime) . Om te kunnen 

bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied al dan niet significant 

warden aangetast door plannen, projecten of handelingen zal de initiatiefnemer hiernaar 

onderzoek moeten verrichten. Wordt een plan of project na afweging van belangen toch 
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toegestaan, dan moet een besluit worden genomen over mitigerende en compenserende 

maatregelen. Bij het 'nee, tenzij'-regime worden plannen, projecten of handelingen 

afzonderlijk beoordeeld. Om een meer ontwikkelingsgerichte aanpak te bevorderen kan -

onder voorwaarden- op gebiedsniveau een 'nee, tenzij'-afweging worden gemaakt 

(saldobenadering). Dit kan wanneer een combinatie van projecten of handelingen wordt 
ingediend die tevens tot doel heeft de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op 

gebiedsniveau per saldo te verbeteren. 

Compensatiebeginselgebieden 

Het compensatiebeginsel is van toepassing op de op grond van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn aangewezen gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, Natuurbescher

mingswetgebieden en de gebieden waarvoor de Boswet geldt. Het compensatiebeginsel 

is niet a Ileen van toepassing bij directe ingrepen in deze gebieden zelf, maar ook als deze 

gebieden nadelig effecten ondervinden van ingrepen daarbuiten. 

U i tgangspunten compensati ebegi nsel 

Het compensatiebeginsel heeft de volgende uitgangspunten: 

De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepas

sing van een specifiek afwegingskader, hetzogenoemde 'nee, tenzij'-regime. Oftewel 

de eis van onontkoombaarheid. Dat betekent dat in gebieden waarvoor het compen

satiebeginsel geldt in principe geen ingrepen worden toegestaan die de te bescher
men wezenlijke kenmerken en waarden aantasten. Compensatie kan alleen aan de 

orde komen als een dergelijke aantasting onontkoombaar is. Van onontkoombaar

heid is slechts sprake als de 'redenen van groot openbaar belang' die met de ingreep 
zijn gemoeid, is aangetoond en als uit onderzoek blijkt dat elders geen alternatieve 

locaties voorhanden zijn. Voor ingrepen die aantoonbaar aan de criteria voldoen, 

geldt het vereiste dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door miti

gerende maatregelen. Resterende schade dient te worden gecompenseerd; 

Het stand-stillbeginsel: in de aangewezen gebieden mag in principe geen nettoverlies 

aan wezenlijke kenmerken en waarden (in areaal, kwaliteit en samenhang) optreden. 

Compensatie moet in beginsel in natura plaatsvinden; 

De geboden compensatie moet additioneel zijn. Het is niet de bedoeling om onder de 

vlag van compensatie natuur te realiseren waarvan de ontwikkeling al is vastgelegd in 

bestaande beleidskaders. Dit betekent onder meer dat in de EHS niet gecompenseerd 

kan worden; 
Het nabijheidbeginsel: de compensatie moet plaatsvinden in de directe omgeving van 

de ingreep, onder de voorwaarde dat een duurzame situatie ontstaat. Aan dit begin

sel liggen twee motieven ten grondslag. Ten eerste een ecologisch-landschappelijk 
motief: ecologische en landschappelijke kwaliteit is gebonden aan plaatsen. De 

samenhang in natuur, bos en landschap op de plaats van de ingreep moet zo veel 

mogelijk in tact blijven. Het tweede motief is van bestuurlijk-maatschappelijke aard: 
gemeenten en burgers willen (veelal) het verlies aan waarden zo veel mogelijk in de 

directe omgeving gecompenseerd zien. Als compensatie niet in de directe omgeving 

van de ingreep kan plaatsvinden, is bij verlies van natuur- en boswaarden compen
satie in landelijk gebied 3 en 4 gewenst, bij voorkeur aansluitend op de provinciale 

Ecologische Hoofdstructuur. Bij verlies van recreatiewaarden heeft in een dergelijke 

situatie compensatie in landelijk gebied 1 of 3 de voorkeur. Gebieden waar de agra

rische functie het primaat heeft (landelijk gebied 2), blijven hiermee buiten deze 

'voorkeursgebieden'; 
Het principe van gelijktijdigheid: compensatie moet planologisch worden geregeld 

via het bestemmingsplan dat de waarden aantast, of in een ander gelijktijdig ter 

goedkeuring aangeboden bestemmingsplan. Wanneer van gelijktijdigheid geen 
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sprake kan zijn, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken, mits verzekerd is dat 

compenserende planologische maatregelen zullen worden getroffen en in 
redelijkheid vaststaat dat deze ook daadwerkelijk kunnen warden gerealiseerd. 

Het stand-still- en het nabijheidbeginsel brengen met zich mee dat kwantitatief moet 

worden gecompenseerd. De vele ruimteclaims in de provincie Utrecht maken het nodig 

ook kwalitatieve compensatie mogelijk te maken. Bij kwalitatieve compensatie zijn de 

vervangende waarden hoger in rangorde of hebben de vervangende waarden een multi
pliereffect op de kwaliteit van wezenlijke kenmerken en waarden. Zoals hiervoor aange

geven vindt compensatie in beginsel in natura plaats en niet in geld. Slechts in het uiter

ste geval, als compensatie in natura niet mogelijk is, kan financieel gecompenseerd 

worden. Deze vorm van compensatie is alleen aanvaardbaar als de initiatiefnemer van de 

ingreep aantoont dat niet kan warden vastgehouden aan het nabijheidbeginsel en dat 

compensatie elders evenmin mogelijk is. 

EHS-saldobenaderi ng 

Wanneer een combinatie van projecten of handelingen wordt ingediend die tevens tot 
doel heeft de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te 

verbeteren, kan op gebiedsniveau een 'nee tenzij'-afweging worden gemaakt. Deze EHS 

saldobenadering is alleen toepasbaar als: 
1. de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen een ruimtelijke visie 

wordt gepresenteerd; 

2. er een onderlinge samenhang bestaat tussen de betreffende plannen, projecten of 

handelingen; 

3. een schriftelijke waarborg voor de realisatie van de plannen I projecten of hande

lingen kan warden overgelegd waarop alle betrokkenen zijn aan te spreken; 

4. binnen de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden waarbij het oppervlak natuur 

minimaal gelijk blijft dan wel toeneemt; 
5. binnen de ruimtelijke visie vergroting van het areaal EHS optreedt, ter compensatie 

van het gebied dat door de projecten of handelingen verloren is gegaan; onder de 

voorwaarde dat daarmee tevens een beter functionerende EHS ontstaat: 
6. over de gebiedsvisie, en toepassing van de saldobenadering op basis van deze 

gebiedsvisie, moet overeenstemming met het rijk bestaan. 

Flora- en Faunawet I Rode lijsten 

De Flora en faunawet verplicht in algemene zin iedereen om zorgvuldig om te gaan met de 
natuur en deze niet onnodig schade toe te brengen. Een groot aantal met naam genoemde 

planten en dieren worden daarnaast beschermd op grond van ministeriele besluiten. Aan 

deze bescherming zijn expliciete verbodsbepalingen verbonden. De op grond van de 
Europese Habitat- en Vogelrichtlijn beschermde soorten die in ons land voorkomen val!en 

automatisch onder de Flora- en Faunawet. Daamaast zijn er landelijke en provinciale Rode 

Lijsten die aangeven welke soorten extra aandacht nodig hebben. De nationale lijst van 
beschermde soorten is dus eenjuridisch instrument terwijl de Rode Lijsten fur.geren :::ls 

beleidsinstrumenten. Het verschil in status Ouridisch, beleidsmatig) is relevant bij de 

aanvraag van ontheffingen, bij de behandeling van bezwaarprocedures of bij de keuze 

van compenserende maatregelen. 
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Natuurbeheersplan provincie Utrecht 2011 
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het Natuurbeheerplan 2011 is in werking getreden op 14 september 201 0 en vervangt 

daarmee het Natuurbeheerplan 2009. Het Natuurbeheerplan maakt subsidies voor 

natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer volgens de 

'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht' (SVNL) en de 

'Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht' (SKNL) 

mogelijk. Het Natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van 

het rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid waaronder de realisatie van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het Natuurbeheerplan warden de 

(natuur)beheertypen en ambities gepresenteerd. Deze beheertypen en ambities vormen 

de basis voor het Natuurbeheerplan en zijn afkomstig uit de Index Natuur en Landschap 

(versie 2009). Dit is een uniforme 'natuurtaal' die in gemeenschappelijk overleg tussen 

beheerders en de overheid tot stand is gekomen. In het Natuurbeheerplan zijn twee 
kaarten opgenomen: de beheertype- en de ambitiekaart. Op de beheertypekaart is 

aangegeven wat de actuele situatie is van de bestaande natuur. De ambitiekaart geeft aan 

wat de ambitie van de provincie is voor het realiseren en in stand houden van de natuur in 

Utrecht. 

label 4.2: Ambities voor het deelgebied Zuidwest Utrecht. 

Deelgebied Ambitie Oppervlak 

zw 18 Bestaande natuur N10.01 Nat schraalland 10 ha. 

N10.01 Nat schraalland 9 ha. 

N11.01 Droog schraalland 18 ha. 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 64 ha. 

Het kasteelpark omvat circa 100 ha. en is geheel begrensd als EHS 'bestaande natuur'. De 

begrenzing 'bestaande natuur' geeft gebieden aan waar sprake is van actuele 

natuurwaarden. De bestaande natuurwaarden op de beheertypekaart zijn: N17 .03 Park

of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (zie Figuur 4.15 en Box 1). De ambities zijn 
weergegeven op de ambitie- en beheerkaart en betreft vier beheertypen (zie Tabel 4.2). 

Figuur 4.15 Beheer- en Ambitiekaart (bron: Natwrbeheerplan provincie Utrecht 2011 ). 
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Box 1: Beheerype N17 .03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (bron: Index Natuur en 
landschap versie 0. 3 11 februari 2009) 

Park- en Stinzenbos 
Parkbossen zijn alle vorrnen van bos die vallen binnen een historisch park- of tuinaanleg. 
Stinzenbossen bestaan veelal uit oude bossen bij landgoederen met een karakteristieke 
stinzenflora, vaak bolgewassen en kruidachtige overblijvende gewassen, in de ondergroei. Beheer 
is gericht op het behouden van de bijzondere (uitheemse) bomen en het handhaven van de 
karakteristieke struiklaag en kruiden. Dit beheertype hangt steeds samen met een cultuurhistorisch 
waardevol landgoed. Vaak is de samenhang groot met andere landgoedelementen zoals een huis, 
tuin, lanen en overige bossen op het landgoed. Stinzenbossen kennen een bijzondere aan actief 
beheer gekoppelde stinzenplantenflora. Park- en stinzenbossen kennen tegenwoordig vaak een 
actief beheer gericht nri hPt in o;t~nrl hni 1rl1>n ""n "'•do h0"'0n -=~!:'~~~-:::ten en de daaraan 
gekoppelde aanwezigheid van broedvogels en vleermuizen. 

Zoete plas 
Bij zoete plassen gaat het om grote en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) 
stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt.. Het gaat 
om meer om meren, plassen, wielen, kolken, vaarten en kanalen. De variatie in een plas hangt af 
van verschillende factoren ; wind, stroming van het water, diepte, grondsoort etc. Planten en dieren 
hebben ook een grote invloed. Zoete plas is van betekenis als leefgebied voor zoogdieren (o.a. 
meervleerrnuis), vissen (o.a. paling en snoek), libellen en waterplanten. 

Beschermde gebieden en soorten 

In het studiegebied komen natuurwaarden voor. Deze hebben deels een beschermde 

status (ecologische hoofdstructuur, beschermde soorten). 

Beschermde gebieden 

Ecologische hoofdstructuur 

De huidige golfbaan maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (bestaande 

natuur). De uitbreidingslocaties maken daarvan geen onderdeel uit. De bestaande 

natuurwaarden en wezenl ijke waarden en kenmerken op de golfbaan betreft N 17.03 Park

of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas, zoals beschreven in de beheertypen in het 

Natuurbeheerplan 2011. De actueie natuurwaarden, voorvioeiend uit het beheertype, 

worden beschreven onder het kopje "beschermde soorten". De golfbaan sluit aan op twee 

ecologische verbindingszones, een in noordelijke richting naar Ockhuizen I eendenkooi 

en een in zuid/zuidwestelijke richting naar onder andere het beschermd natuurgebied ten 

zuiden van de golfbaan. De twee ecologische verbindingszones behoren tot EVZ 701 : 

Oude Wetering - Haarzuilens - Groote Heicop (Programma ecologische verbindingszones, 

Provincie Utrecht). Voor EVZ 701 zijn in het natuurbeheerplan de beheertypen, NOS.01 

Moer~s (11 ha.) en N10.01 Nat schraa!!and (4 ha.) toegckcnd (ziefiguui4.15). 
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Figuur 4. 16 EHS en Prioritaire gebieden (Rods, oranje kleur)[Provincie Utrecht, 2009). 

De provincie heeft in 2009 prioritaire gebieden aangewezen om de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) en recreatiegebieden om de stad (Rods) te realiseren. De EHS is een 

netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Prioritaire gebieden zijn 

landbouwgebieden die bij voorrang moeten worden omgevormd tot natuurgebied. Ze 

vormen een essentiele schakel in de EHS of in een te ontwikkelen recreatiegebied. 

Natuurbeschermingswet 1998 

Op (geruime) afstand liggen enkele beschermde gebieden. Het Natura 2000-gebied de 

Oostelijke Vechtplassen ondervindt gezien de afstand en de situering aan de andere kant 

van Maarssen, geen invloed van de voorgenomen activiteit. Het moerasterrein langs de 

spoorlijn is het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied in het kader van de 

Natuurbeschermingswet. Gezien de afstand (600 m) en het type ingreep (herinrichting van 

het terrein) worden er van uitgegaan dat de natuurlijke kenmerken van het natuurgebied 

niet worden geschaad. 

(Beschermde) Soorten 
De beschrijving van de beschermde en rode lijst soorten is gebaseerd op de natuurtoets 

[Bureau Schenkeveld, februari 2007] en aanvullende natuurgegevens (Vegetatiestructuur 
De Haar, Bijzondere vaatplanten De Haar en Terrioria vogels en reeen Golfbaan De Haar) 

verzameld in 2009, Aanvullende veldinventarisatie vogels Golfbaan De Haar 2010 [Bureau 

Schenkeveld, 2009 en 2010], vleermuisonderzoek [Zoogdiervereniging, augustus en sep
tember 2006] en vleermuisnotities [Zoogdiervereniging september 2009 en februari 

2010]. 
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Het plangebied is in de herfst/winter van 2004/2005 twee maal bezocht om vaatplanten 

te inventariseren. Verspeidingsgegevens zijn opgevraagd bij FLORON (gegevens van na 

1975). Aanvullend veldonderzoek naar o.a. vaatplanten heeft plaatsgevonden in 2005 en 

2006. In 2009 heeft een kartering (vijf bezoeken injuli) en analyse plaatsgevonden naar 

bijzondere vaatplanten en (provinciale) Oranje-lijstsoorten op de golfbaan. De populatie 

Grote Keverorchis kon in 2009 niet warden vastgesteld, aangezien deze soort injuli 

bovengronds is afgestorven. 

ilnis 
Oostelijke 
Vechtplassen 

Figuur 4. 17 Natuurbeschermingswetgebieden [Natuurloket. 2007] 

In het plangebied komen een aantal plantensoorten voor die in Nederland zeldzaam, 

bedreigd of beschermd (Flora- en faunawet) zijn: 

label 4.3: Bijzondere plantensoorten 

Soort FF-wet Rode Lijst Oranjelijst Standplaats 

Gewone agrimonie gevoelig kwetsbaar in de bermen van de Eiklaan 

Zwanebloem Tabet 1 in de sloten van de 
uitbrei dingslocaties 

Gewone dotterbloem Tabel 1 in de vijver van het clubhuis 

Boszegge gevoelig bosvak tussen hole 4 en 6 
Hartbladzonnebloem gevoelig -
Brede wespenorchis Tabel 1 verspreid in het hele 

bosgebied 

Bosaardbei gevoelig kwetsbaar op verschillende plaatsen in 
het noordelijk deel van het 
bos 

Gewoon sneeuwklokje gevoelig -
Grote keverochis Tabel 2 kwetsbaar gevoelig op 2 groeiplaatsen, nabij 

hole 16 en 18 

Bloedzuring gevoelig -
Krabbescheer gevoelig gevoelig in de vijver van het clubhuis 

Maarts viootje gevoelig . 
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Van de beschermde soorten is alleen de Grote keverorchis strenger beschermd. De 

populatie is verdeeld over twee groeiplaatsen waarvan er een enkelejaren in aantal 

achteruitgaat (in 2005 nog 3 exemplaren) en de anderejuist in aantal toeneemt (in 2005 

meer dan 100 exemplaren) (zie Figuur 4.17) . Voor deze soort geldt voor ruimtelijke 

ontwik-keling en inrichting een vrijstelling, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd op 
basis van een door de minister van El&I (voorheen LNV) goedgekeurde gedragscode (zie 

§6.6 Beschermde en rode lijst soorten). 

Foto van de Fairway in het plangebied. 

Voge ls 
Het plangebied is in 1998 - 2000 onderzocht op het voorkomen van broedvogels in het 

kader van het Atlasproject voor Broedvogels. Deze gegevens zijn opgevraagd bij SOVON. 

Aanvullend veldonderzoek naar o.a. vogels heeft plaatsgevonden in 2005 en 2006. In 

2009 is een broedvogelinventarisatie uitgevoerd (naar BMP-methode Van Dijk, 2004) in 

de periode halfmei tot beginjuli. Voor het in beeld brengen van de broedvogels zijn vijf 
bezoeken aan de golfbaan gebracht (twee in mei en drie injuni). De bezoeken vonden 

meestal in de vroege ochtend plaats. Territoriale vogels en vogels met nesten en/of 

jongen worden beschouwd als een territorium. Aangezien de inventarisatie in 2009 vrij 
laat in het seizoen heeft plaatgevonden is in 2010 een aanvullende inventarisatie 

uitgevoerd om een compleet beeld te krijgen van de broedvogels in het plangebied. In 

2010 zijn drie onderzoeksrondes uitgevoerd in april (twee) en mei (een) . In april en mei 
zijn ochtend- en avondbezoeken uitgevoerd tot ver na zonsondergang. Er zijn geluiden 

van bosuilen afgespeeld om bosuilen te activeren. Gedurende alle bezoeken is gezocht 

naar nesten en zijn territoriale vogels gekarteerd behorende tot categorie 1 - 5 
'Aangepaste lijst vanjaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009) en 

bedreigde soorten. 

In 2010 zijn in totaal 32 vogelsoorten vastgesteld (zie Tabel 4.4). Van de 32 soorten staat 

een soort op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten, namelijk de groene specht. Er is 
een soort aangetroffen met eenjaarrond beschermd nest, de buizerd (categorie 4) . Elf 

soorten zijn vastgesteld waarvan het gewenst is dat nesten worden geinventariseerd 

(categorie 5). Het gaat om de blauwe reiger, aalscholver, bosuil , groene specht, grote 

bonte specht, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, ekster en zwarte kraai. Van de ekster 

is geen nestplaats gelokaliseerd in het plangebied en derhalve niet meegenomen in de 

figuur. De ijsvogel en grauwe vliegenvanger (rode lijstsoort) zijn in 2010 niet 

aangetroffen, in 2009 is van beide soorten nog een territorium vastgesteld. 
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• ; Gro1me Specht 
• = Grote bonle specllt 
• = Grote !yster 
• = Blauwe reiger 
• ; Aalscholver 
• = Zwarta kraai 
• = Bllizerd 
" = Bosu U (spoor; 

Figuur 4.18: Territoria/nesten van de "Aangepaste lijstjaarrond beschermde vogelnesten" 
(categorie 1 - 5) in 2010 op en rond Go!fbaan De Haar. 

De buizerd is aangetroffen in het bos tussen hole 2 en 3. De blauwe reiger had een broed

kolonie met 15 nesten in 2005 in een bosje in het weste!ijk dee! van de golfbaan (tussen 
de nieuwe holes 6 en 1 O). In 2009 waren dit nog vier nesten en in 2010 weer toegenomen 

tot acht nesten. Ten opzichte van 2009 is de aalscholver in 2010 een nieuwe broedvogel 

op de golfbaan met vier nesten. Het totaal aantal aalscholvers wordt geschat op 25 
(subadulte) dieren. De bosuil is met een territorium in 2009 en 2010 vastgesteld. De soort 

werd waargenomen rond hole 4 en 5. Spechten zijn op de golfbaan vertegenwoordigd met 

twee soorten, groene specht en grote bonte specht. De groene specht, tevens rode 

!ijstsoort, is in 2009 en 2010 met een territorium aanwezig. De grote bonte specht had 

twee territoria in 2009, in 2010 werden drie territoria vastgesteld in het westelijke deel 

van de golfbaan. De soorten pimpelmees, koo!mees, boomkruiper en zwarte kraai (4 

terrioria) zijn verspeid over de golfbaan aangetroffen. 
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De ijsvogel broedde in 2006 en 2009 aan de waterpartij op de golfbaan (ten westen van 

de toekomstige hole 7) . In 2010 werd geen territorium vastgesteld van deze soort. De 

grauwe vliegenvanger is niet aangetroffen op de golfbaan in 2010. In 2009 werd nog een 

territorium vastgesteld nabij hole 4. 

Op de landbouwgronden van het uitbreidingsgebied zijn in 2005 alleen kievit en wilde 

eend als broedvogel waargenomen. De scholekster is in 2005 niet (als broedvogel) 

waargenomen. Het landbouwgebied is -door het intensieve gebruik en de nabijheid van 

opgaande beplanting en de weg- ongeschikt voor kritische weidevogels als tureluur en 

grutto. In 2009 en 2010 zijn hier geen waarnemingen gedaan van deze soorten. 

Tabel 4.4: Territoria/nesten van broedvogels op en rond Golf club De Haar in 2010 )* =rode lijst), 
vet = jaarrond en cursief en onderstreept = inventarisatie gewenst (categorie 5) 
(bran: Schenkeveld, 2010). 

Fuut 1 Heggenmus 

Blauwe reiger 8 Roodborst -
Aalscholver 4 Merel -
Canadese gans 1 Zanglijster -
Nijlagans 2 Grote lijster 1 

Wildeeend Zwartkop -
Soepeend - l]iftjaf -
Buizerd 1 Fitis -
Fazant - Staartmees -
Water ho en - Pim1:1elmees -
Meerkoet - Koolmees -
Holenduif 1 Boomkruiger -
Bosuil 1 Boomklever -
Groene specht • 1 Gaai -
Grote bonte s1:1echt 3 Ekster 1 

Winterkoning Zwarte kraai 4 
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In 2005 en 2006 is door de VZZ een uitgebreid vleermuisonderzoek uitgevoerd naar de 

actuele status van de verschillende vleermuispopulaties op de bestaande golfbaan. De 

golfbaan is hierbij op zes nachten bezocht in vier verschillende perioden. Twee 

avondbezoeken viel voor de kraamperiode. Orie inventeriaties zijn uitgevoerd in de 

kraamperiode. In het najaar lag de nadruk op het vinden van baltslocaties. Hiervoor zijn 

de potentiele verblijfplaatsgebieden tenminste twee keer doorkruist op twee 

verschillende perioden. Op het golfbaanterrein zijn in totaal acht soorten vleermuizen 

vastgesteld. Gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, baardvleermuis en een enkele 

tweekleurige vleermuis gebruiken de golfbaan alsjachtgebied. Rosse vleermuizen, 

watervleermuizen, gewone grootoren en ruige dwergvleermuizen gebruiken de golfbaan 

alsjachtgebied, maar ook als verblijfplaats. In totaal zijn 31 verblijfplaatsen aangetroffen 

en drie globaal gelokaliseerd. Tijdens aanvullend veldwerk zijn nog eens 27 bomen als 
toekomstbomen genoteerd. Deze bomen kunnen in de toekomst een functie gaan 

vervullen als verblijfplaats voor vleermuizen. De diversiteit aan landschapselementen op 

de golfbaan maakt het plangebied zeer waardevol voor vleermuizen (zie Figuur 4.19) . Alie 
vleermuizensoorten zijn opgenomen in de Bijlagen (II en IV) van de Habitatrichtlijn en 

daarmee streng beschermd. Vaste verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes zijn 
eveneens beschermd. 

Figuur 4. 19 
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Belangrijke vliegroutes, verblijfplaatsen enjachtgebied van vleermuizen [Bureau 
Schenkeveld, 20CJ7) 
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Rosse vleermuis 

Op het landgoed de Haar bevinden zich diverse kraamkolonies van de rosse vleermuis, 

die gebruik maken van het aanbod boomholten in het kasteelbos, maar vooral op de 

golfbaan. Op het zuidelijke deel worden tenminste 10 bomen gebruikt. Op het zuidelijke 

deel. de golfbaan, verblijven op ieder moment zo'n 60 - 200 dieren verspreid over 4 - 5 

locaties. Op het noordelijke gedeelte, in het kasteelbos, bevinden zich meestal zo'n 15 -

90 dieren verspeid over 2 - 4 bomen. Maximaal werden hier 6 roepende mannetjes 

waargenomen in 2000. Het landgoed vervult een belangrijke rol als paargebied voor rosse 

vleermuizen. Het is aannemelijk dat rosse vleermuizen ook in de boomholten op het 

landgoed overwinteren. 

Watervleermuis 

In het gebied zijn verschillende verblijfplaatsen van watervleermuizen aangetroffen. Zo 
zijn er 3 koloniebomen gevonden op de golfbaan, 7 in het kasteelbos en 1 in het verderop 

gelegen Vijverbos. Een vierde locatie kon niet exact gelokaliseerd worden, maar bevindt 

zich vlakbij de werkschuur. In een enkele boom werd een populatie van 160-200 

vrouwtjes aangetroffen. Diverse lanen en bomenrijen fungeren als vliegroute naar verder 

van de verblijfplaatsen gelegen vijvers en oude rivierarmen. Paarplaatsen en 

winterverblijven liggen niet in de directe omgeving van de golfbaan. 
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Figuur 4.20 Jachtplekken, vi iegroutes en verblijfplaatsen van de rosse vleermuis (rood) en 

watervleermuis (zwart) Bron: Schenkeveld, 2007. 

Ruige dwergvleermuis 

In het voor- en najaar zijn ruige dwergvleermuizen verspreidt in het plangebied aanwezig. 
In 2005 zijn 11 paarterritoria vastgesteld op de golfbaan. De omgeving van de Haar is 

voor de ruige dwergvleermuis een belangrijk paargebied en een voortplantings- en 

overwinteringsgebied. 
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Op de golfbaan zijn regelmatig aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een 

groep gewone grootoorvleermuizen. In het midden van de golfbaan zijn 3 (mogelijk 4) 

verblijfplaatsen van deze vleermuissoort aangetroffen. Jagende grootoorvleermuizen zijn 

vooral waargenomen boven diverse ruigevegetaties langs bospaden en onder bomen, 

vooral in delen waar nog een struiklaag aanwezig is. 

Gewone dwergvleermuis 

In de zomermaandenjagen grote aantallen dieren, vooral aan het begin van de avond, in 

het halfopen beschutte delen van de lanen aan de oostzijde en zuidzijde van het 

landgoed. Kraamkolonies bevinden zich in Vleuten en Haarzuilens, maar niet op de 

golfbaan. Het plangebied wordt met name gebruikt als foerageergebied en vliegroute. 

Laatvl ieger 

Tijdens het onderzoek werden op landgoed de Haar meestal maar een of enkele 

laatvliegers waargenomen. Tweejagende dieren werden in 2005 waargenomen bij de 

noordoost hoek van de golfbaan. De laatvlieger wordt alleen foeragerend aanwezig, 

verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen in het plangebied. 

Figuur4.21 
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Jachtplekken, vliegroutes en verblijfplaatsen van de ruige clwergvleermuis (geel) 
en gewone grootoorvleermuis (rood) Bron: Schenkeveld, 2007. 

Baardvlaermuis en Tweekleurige vleerrnuis 

Op het noordelijk deel van de golfbaan werd regelmatige een enkelejagende 

baardvleermuis waargenomen. Op het kasteelbos werden 's avonds 1 - 4jagende dieren 

waargenomen boven paden en windbeschutte plekken. In augustus werd boven een van 

de greens eenjagende tweekleurige vleermuis waargenomen. Mogelijk is dit een van de 

dieren uit de kraamkolonie in Maassenbroek. 
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Naast vleermuizen komen andere beschermde zoogdiersoorten in het plangebied en 

directe omgeving voor. Het betreft: mol , huisspitsmuis, woelrat, haas, egel, rosse 

woelmuis, bosmuis en veldmuis.Daarnaast komt de ree voor in het plangebied. In 2009 is 

gedurende het vogelonderzoek gericht gekeken naar foeragerende en langslopende reeen 
(zie Figuur 4.22). Daarnaast is gezocht naar sporen en wissels. Op basis hiervan is een 

inschatting gemaakt van de verspreiding en de aantallen reeen op de golfbaan de Haar. 

Reeen komen verspreidt voor over de gehele golfbaan, met uitzondering van het westelijk 

deel. De reden hiervoor is de vele verstoring (o.a. clubhuis, oprijlaan, parkeren) en de 

beperkte dekking. Het lijkt er op dater twee 'soorten' reeen voorkomen. Reeen die minder 

schuw zijn en reeen die schuw zijn. In agrarische landschappen treedt dit verschijnsel ook 

op bij hoge dichtheid. Er wordt dan gesproken van veldreeen. Een deel van de populatie 

reeen rust en verblijft dan niet in het bos maar foerageer en rust in greppels. In het bos 
werden veelal varens en al het andere gegeten terwijl in de weilanden gras wordt gegeten. 

Met name in het noordoostelijk deel bevinden zich reeen die zeer schuw zijn en die zich 

nauwelijks laten zien. In het oostelijk deel valt regelmatig de ree goed waar te nemen. Op 

basis van de aangetroffen sporen, zichtwaarnemingen, omvang golfterrein en 

verstoringinvloed wordt de reeenpopulatie op de golfbaan op circa 10 dieren geschat. 

Legenda 

e Zichtwaarneming 
O Spoor 
..... Wissel 

Figuur 4.22: Waamemingen van (sporen van) reeen binnen de bestaande golfbaan en de 
uitbreiding (bran: Schenkeveld, 2009). 

Bovengenoemde soorten komen in Nederland (heel) algemeen voor en zijn minder streng 

beschermd. De eekhoorn wordt ook incidenteel waargenomen op de golfbaan. De soort is 

strenger beschermd. Er zijn plannen om deze uit te zetten (via Stichting Eekhoornopvang 

in Naarden) . 
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In het plangebied komen de kamsalamander, rugstreeppad, kleine watersalamander, 

bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad voor. Met uitzondering van de 

kamsalamander en rugstreeppad betreft het algemene, minder streng beschermde 

soorten die ook niet op de rode lijst staan. De kamsalamander is een streng beschermde 

soort (Tabel 3 FF-wet), staat op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en als kwetsbaar op de 

rode lijst. De soort is in het plangebied vermoedelijk uitgezet. Deze soort is op twee 
locaties aangetroffen (zie Figuur 4.23). De populatie in het plangebied is klein, relatief 

geisoleerd en kwetsbaar. De kamsalamander overwintert in het plangebied in de 

omgeving (circa 300 meter) van het voortplantingswater. De dichtstbijzijnde natuurlijke 

leefgebieden liggen langs de Lek (nabij Lopik) en aan de westzijde van de Utrechtse 

Heuvelrug (bij Maartensdijk). De rugstreeppad is niet waargenomen tijdens het 

veldonderzoek in 2005 en 2006. In 2005 is de soort wel waargenomen in de sloten van de 
aangrenzende polders (Breudijk en Harmelerwaard). Op de toekomstige drivingrange is 

de rugstreeppad in 2008 roepend waargenomen. Daarmee zijn de sloten van de 

uitbreiding als geschikt leefgebied voor de soort te bestempelen. De rugstreeppad is een 

streng beschermde soort (label 3 FF-wet) en staat op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 

Figuur 4.23 Groeiplaatsen Grote keverorchis, territorium IJsvogel en amfibiepoelen, -sloten 
(1-10) [Bureau Schenkeveld, 2007) 
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In de sloten van de uitbreidingsgebieden zijn alleen snoek en tiendoornige stekelbaars 

gevonden. Deze soorten zijn niet beschermd. De tiendoornige stekelbaars is ook in een 

aantal poelen en sloten op de golfbaan gevangen. In de grote waterpartij van de golfbaan 

komen onder andere bittervoorn (streng beschermd (Tabef 3 FF-wet) en kwetsbaar op de 

rode lijst) en vetje voor (kwetsbaar op de rode lijst). 

Overige fauna 

Er zijn geen waarnemingen van bijzondere ongewervelden (zoals bijvoorbeeld vlinders, 

libellen) gedaan of in de literatuur gevonden. Het plangebied is -gezien het biotoop

geschikt als leefgebied voor algemene libellen- en vlindersoorten. 

Samenvattende conclusie 
De beschermde soorten in het plangebied die staan vermeldt op label 2 en 3 van de Flora

en faunawet en hun beschermingsregime zijn opgenomen in label 4.5. 

Tabel 4.5: Beschermde soorten uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet in het plangebied. 

Soort Beschenn ingsstatus 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora- en Habitatrichtlijn 

faunawet bijlage 11/IV; 

Zoogdieren 

Eekhoorn Sciurus vulgais X2 

Gewone dlM!rgvleermuis Pipistrel/us pipistrellus X3 Bijlage 4, HR 

Ruige dwergvleermuis Pipistel/us nathusii X3 Bijlage 4, HR 

Gewone grootoorvleermus Plecotus auritus X3 Bijlage 4, HR 

Watervleermuis Myotis daubentonii X3 Bijlage 4, HR 

Rosse vleermuis Nyctclus noctula X3 Bijlage 4, HR 

Laatvlieger Eptesicus serotinus X3 Bijlage 4, HR 

Baardvleermuis Myotis mystacinus/brandti X3 Bijlage 4, HR 

Tweekleurige vleermuis Vespertillio murinus X3 Bijlage 4, HR 

Amfibieen 

Kamsalamander Triturus cristatus X3 Bijlage 2, 4, HR 

Rugstreeppad Bufo calamitc X3 Bijlage 4, HR 

Vogels 

Groene specht Picus viridis x 
Grote bonte specht Dendroscropus miljor x 
Grauwe vi iegenvanger Muscicapa striata x 
llsvogel Alcedo atthis x Bijlage 2, HR 

Blauwe reiger Ardea ci nerea x 
Buizerd Buteobuteo x 
Aalscholver Phalacrocorax carbo x 
Bosuil Strixaluco x 
Wilde eend Anas platyrhynchos x 
Planten 

Grote Keverorchis Listera ovata X2 

Vissen 

B ittervoorn Rhodeus sericeus ssp. amarus X3 Bijlage 2,4, HR 

Verklaring afkortingen in kolommen: 

X = soort is beschermd krachtens de Flora - en fauna wet 

beschermingsregime AMvB art.75 

2 = soon tabel 2 

3 = soort tabel 3 

HR= Hab1tatrtchtl[Jn 

GE= Gevoelig 

KW = K wetsbaar 

BE = Bedreigd 

VZ = Vrij zeldzaam 

EB= Ernstige bedreigd 

Rode lijst 

(nov. 2004) 

EB 

KW 

GE 

vz 

KW 
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lnjuli 2009 is de golfbaan vijf maal bezocht om de vegetatiestructuur in kaart te brengen 
(Schenkeveld, 2009). In het veld zijn alle vakken met een houtachtige vegetatie en een 

ongemaaide kruidlaag begrensd . Binnen deze vakken is op vastgestelde punten de 

vegetatiestructuur bepaald. De dichtheid van de meetpunten bedraagt ongeveer 
1 /400m2 . De oppervlakte van elk meetpunt is 50 m2 (diameter 8 m) . Per meetpunt is de 

bedekking van de achtereenvolgende lagen geschat. Deze lagen zijn : 

boomlaag: > 6 m 
struiklaag: 1,5- 6 m 
kruidlaag : 0 - 1,5 m; zonder (lever)mossen 
moslaag: 0 - 0,05 m; alleen uit (leverimossen bestaande. 

De positie (coordinaten) van de meetpunten is vervolgens in AutCad vastgelegd. Met 
behulp van dit programma is vervolgens per laag het verloop van de bedekking 
gecalculeerd. In de figuren 4.24 en 4.25 zijn de opnamen van resp . de boomlaag en 
struiklaag weergegeven. In Bijlage 6 is de verspreiding van de natuurtypen/ biotopen 
gebaseerd op de vegetatiestructuur weergegeven. Dit zijn loofbos, parkbos, struweel, 
ruigte, bloemrijk grasland, water en moeras. 

Loofbos is bos met een bedekking van de booomlaag van tenminste 40% en van de 
struiklaag van tenminste 10%. Parkbos heeft een bedekking van de boomlaag van 

tenminste 10% en van de struiklaag van maximaal 10%. De kruidlaag wordt niet of 

extensief gemaaid (max. 1 x/jaar) . Bij dejonge aanplant, struweel en mantels is de 
bedekking van de boomlaag maximaal 10%. Ruigte/zoom wordt extensief gemaaid (max. 

1x/jaar). Bloemrijk grasland wordt botanisch beheerd, maar is slechts sporadisch (0,06 

ha.) aanwezig. De overige delen van de golfbaan worden intensief gemaaid (> 2x/jaar) of 
geklepeld . 

Er zijn relatief weinig plekken op de golfbaan aanwezig met een rijke horizontale 

gelaagdheid. Het areaal loofbos bedraagt 33% Op veel plekken is recentelijk ingegrepen, 

waardoor een zekere uniformiteit is ontstaan. Hierdoor is ruimtelijk gezien wel veel 

variatie aanwezig. Brandnetelvelden met een enkele stuik gaat bijvoorbeeld direct over in 

dichte jonge aanplant of open opstanden van oude bomen met een dichte struiklaag. De 
recenteli_ike ingrepen zijn ingegeven door golftechnische eisen of hP.bben een 

landschappelijke /bosbouwtechnische reden. Het huidige maai- en snoeibeheer is 
intensiever dan vanuit het golfspel zelf nodig is (Schenkeveld, 2010) . Op schaalniveau 

van de golfbaan komen soorten voor die specifiek gebonden zijn aan rijk gestructureerd 

bos. 

Autonome situatie 

Autonoom verandert de ecologische situatie in het plangebied niet wezenlijk. We! wordt 
momenteel het Noorderpark gerenoveerd, wat naar verwachting leidt tot het uitwijken van 

diersoorten naar het Zuiderpark. Er zijn geen inventarisaties bekend uit het Noorderpark, 

maar uitgeweken diersoorten zijn naar vP.rwar:hting meegenornen in de inventarisaties ter. 

behoeve van dit MER. 
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Figuur 4.24 Opname vegetatiestructuur De Haar - boomlaag (Schenkeveld, 2009). 
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Figuur 4.25 Opname vegetatiestructuur De Haar - struiklaag (Schenkeveld. 2009). 
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Archeologische waarden zijn beschermd in het kader van het Verdrag van Valletta (ook 

bekend als het Verdrag van Malta) . Per 1 september 2007 is dit verdrag ge'implementeerd 

in de nationale wetgeving : de Wet op de archeologische monumentenzorg, 

geimplementeerd in de Monumentenwet 1988. Archeologische waarden dienen zoveel als 

mogelijk in-situ behouden te blijven. Bij graafwerkzaamheden dient vooraf onderzoek 
plaats te vinden naar de kans op verstoring van archeologische waarden. Wanneer 

verstoring van waarden verwacht wordt, dient onderzocht te worden of de planvorming 

zodanig kan worden aangepast dat de waarden beschermd blijven. lndien dit niet 
mogelijk is, dienen de waarden die verloren gaan door archeologisch onderzoek 

gedocumenteerd te worden. 

Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg zijn gemeenten verplicht om 

het archeologisch erfgoed te beschermen. De gemeente Utrecht heeft in december 2009 

een Verordening op de Archeologische Monumentenzorg vastgesteld [Gemeente utrecht, 

2009). In de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg is een 

vergunningenstelsel opgenomen voor archeologie. Door de verordening en de daarbij 

behorende archeologische waardenkaart is de bescherming van de archeologische 

waarden en verwachtingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaarborgd. 

Het gemeentelijk archeologiebeleid heeft tot doel bij te dragen aan de historische 

beeldvorming over Utrecht en zijn bewoners. Om dit doel optimaal te verwezenlijken 

vervult de gemeentelijke archeologische dienst een actieve rol. In het gemeentelijk 

archeologiebeleid wordt afhankelijkvan de archeologische waarde, danwel de 

archeologische verwachtingswaarde zowel naar boven als naar beneden afgeweken van 

de algemene vrijstelling voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 

De Archeologische Waardenkaart van de gemeente geeft inzicht in de ligging van 

beschermde en behoudenswaardige archeologische terreinen. Daarnaast geeft de kaart 
inzicht in de gebieden waarvoor een hogere of lagere archeologische verwachting geldt. 

In de op de gemeentelijke archeologische waardenkaart aangeduide gebieden waar een 

onderzoeksverplichting geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende 

activiteiten een inspanning gevraagd kunnen warden om resten uit het verleden op te 

sporen en zo nodig veilig te stellen. Binnen deze gebieden gelden voor bepaalde ingrepen 
en activiteiten een aantal vrijstellingen. 

Het gehele plangebied is gelegen in gebied met archeologische verwachting. In en nabij 

het plangebied is een aantal terreinen met hoge archeologische waarde gelegen (zie 
figuur 4.26. 

Archeologische waarden 

De beschrijving van de archeologische waarden in deze paragraaf is voor een belangrijk 

deel gebaseerd op een onderzoeksrapport van Vestigia uit april 2007. Het studiegebied 
beslaat het noordwestelijke deel van de stroomrug van de Oude Rijn, die vanaf circa 4000 

v. Chr. is opgebouwd . Zeker al vanaf de Bronstijd (2000-800 v. Chr.) is de stroomrug 

bewoond geweest. Met name vanaf de IJzertijd (800-12 v. Chr.) is er in het studiegebied 
sprake van een intensieve en vrijwel continue bewoning . De archeologische 

verwachtingswaarde voor de bestaande golfbaan is laag. Bij de aanleg van het Zuiderpark 
is de bovengrond hier volledig vergraven. 
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De uitbreiding van de golfbaan is gepland in een gebied dat volgens de lndicatieve Kaart 

van Archeologische Waarden (IKAW) een hoge trefkans kent voor archeologische vond

sten. In dejaren '90 van de vorige eeuw zijn tijdens een veldkartering door de Archeo

logische Werkgemeenschap voor Nederland in en rond het plangebied talrijke vind

plaatsen aangetroffen met name uit de Late Uzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege 

Middeleeuwen. 

- Bascharmd srcheDlcgisch Rijki;monument 

G&llirod 1r11n l"IOije areheoioglM:htl waarda 

C] Gebllld van tr.ige archeologlsche verwatt\tlng 

I I Gebied van archeologisGhe wrwactmg 

~..:@'a VeryunrWng ~iilf 30 an -diieple ~ qizicllte wn m11aiveld 

Figuur 4 .26 Gebieden met archeologische waarde [Nota Archeologiebeleid 2009] 
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In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied is een aantal van deze vindplaatsen in 2002 

onderworpen aan een waarderend booronderzoek in het kader van het Raamplan 
Groengebied Utrecht-West (RAAP-rapport 847). Daaruit is gebleken dat met name in het 

gebied tussen Eikslaan, Haarpad, Joostenlaan en Parkweg talrijke goed geconserveerde 

nederzettingsterreinen voorkomen in een landschap met een over het algemeen gaaf 
bodemprofiel. Op basis hiervan overweegt de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurland

schap en Monumenten grote delen van het gebied voor te dragen voor wettelijke bescher

ming. Specifiek met het oog op de uitbreiding van de golfbaan is in opdracht van de 
initiatiefnemer in het voorjaar van 2005 een nader bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(Vestigia, 2007). Met dit alles zijn de archeologische waarden in het plangebied 
voldoende bekend om het effect van de uitbreiding en herinrichting te kunnen 

beschrijven. 

' , 
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Figuur 4.27 Archeologische waarden oostelijk uitbreidingsgebied (bron: Vestigia, 2007) 
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Ter plaatse van de uitbreidingslocaties A en C bevinden zich geen bekende archeolo

gische waarden die van invloed zijn op de planvorming. In de ondergrond van de weste

lijke locatie (C) bevinden zich verlandingsafzettingen van de voormalige loop van de Rijn, 

mogelijk daterend uit de Romeinse tijd. Direct ten zuiden van de Parkweg, dus buiten het 

plangebied, bevindt zich hier een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd , mogelijk 

georienteerd op deze rivierloop. Deze omstandigheden maken het wel nodig dat de 

diepere grondwerkzaamheden op dit terreindeel (aanleg van waterpartijen) archeologisch 

begeleid warden zodat waarnemingen en eventueel vondsten kunnen warden gedaan die 

van betekenis zijn voor de globale landschapsgenese en bewoningsgeschiedenis van het 

gebied. 

Anders ligt het met de oostelijke uitbreidingslocatie B (figuur 4.27). Daar bevinden zich 

drie terreinen van (zeer) hoge archeologische waarden binnen of vlak naast de geplande 
uitbreiding. Aan de noordzijde liggen twee terreinen die op de Archeologische Monumen

tenkaart van de provincie Utrecht (AMK) staan aangemerkt als terrein van (zeer) hoge ar

cheologische waarde (AMKU 11.895 en 11.896). Het betreft nederzettingsterreinen uit de 

Late IJzertijd en/of Romeinse tijd. In het zuiden ligt een uitgestrekte vindplaats die veel 

vondstmateriaal heeft opgeleverd uit de Vroege Middeleeuwen (Archis-melding 30.529). 

Hoewel ook hier het bodemprofiel onder een bouwvoor van 30 tot 40 cm intact is, is dit 

terrein om onduidelijke redenen nooit opgenomen op de AMK. Gezien de regionale zeld

zaamheid van bewoning uit deze periode, moet de waarde van dit terrein echter minstens 
gelijk warden gesteld aan de terreinen AMKU 11895 en 11896. 

Omdat de onderste helft van de bouwvoor bij dit type vindplaats veelal een groot deel van 
de informatie (dat wil zeggenvondsten) uit de omgewerkte cultuurlaag van de nederzet

ting bevat, kan voor de drie terreinen binnen deelgebied B warden gesteld dat bodem

roerende werken in het kader van de nieuwe inrichting (machinale bodembewerking, aan

leg van paden, verhardingen, plantgaten en -vakken) effecten kunnen hebben op het 

bodemarchief als deze dieper reiken dan 0,2 m ten opzichte van het huidige maaiveld. 

Ook (nieuw te planten) bomen en struiken kunnen (door het graven van plantgaten en 
wortelwerking), de archeologische waarde aantasten. 

Effecten kunnen voor een belangrijk deel warden voorkomen door grenzen te stellen aan 
vergravingen (in principe niet dieper dan 0,2 m) en ophoging (niet meer dan ongeveer 1,5 

m in verband met zetting en deformatie van archeologische verschijnselen). 

Voor de huidige golfbaan en de uitbreidingsgebieden A en C is de kans op aantasting van 

archeologische waarden kleiner, maar niet uitgesloten. Ook hier kunnen effecten optre

den bij grondwerkzaamheden die dieper reiken dan ongeveer 0,2 m ten opzichte van het 

bestaande maaiveld. Effecten kunnen hier warden voorkomen of beperkt door archeo

logische begeleiding bij de uitvoering. 

Autonome situatie 

Autonoom verandert de archeologische situatie in en rand het plangebied niet wezenlijk. 
Bij de aanleg van het Parkbos in het kader van het Landinrichtingsplan Haarzuilens wordt 

rekening gehouden met mogelijke archeologische vindplaatsen. 
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Het nationaal en provim:iaal verkeersbeleid is erop gericht het gebruik van de auto terug 

te dringen, het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren en het verkeers

systeem duurzaam veilig in te richten. Geluidhinder wordt beoordeeld aan de hand van de 

Wet geluidhinder, stankhinder op basis van de Wet milieubeheer, externe veiligheids

risico's op basis van het Besluit Externe Veiligheid en de luchtkwaliteit aan de hand van 

het Wet Milieubeheer (onderdeel luchtkwaliteit). Voor hinder door licht bestaat geen 

vastgesteld beleidskader. 

Verkeer 

De verkeersgegevens voor onderstaande beschrijving zijn verkregen van de gemeente 

Utrecht. 

Huidige situatie 

In de huidige situatie wordt het plangebied ontsloten via de zuidoostzijde via de Parkweg 

vanuit Vleuten en de Haarlaan. Ontsluiting van de noordzijde verloopt via de Rijndijk of 

Bochtdijk, ontsluiting van de zuidwestzijde vanuit Harmelen en Woerden via de Breudijk 

(zie figuur 4.28). De Bochtdijk onderhoudt een interne verbinding tussen het kasteel en 

Haarzuilens. De Joostenlaan is gesloten voor autoverkeer middels een verkeersbesluit. 

Fysiek vormt deze route nog wel een verbinding tussen de wegen Parkweg en Themater

weg. De wegen Lagehaarsedijk, Eikslaan, Haarlaan, Bijleveldweg, Thematerweg en zijn 

doodlopende wegen in het gebied. 

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de verkeersintensiteiten in de huidige 

situatie (telling december 2004). In de huidige situatie worden de Breudijk, Rijndijk en 

Parkweg worden door sluipverkeer van de A2 gebruikt. 

Tabel 4.6 Verkeersintensiteiten 

verkeersintensiteit werkdag verkeersintensiteit weekenddag 

aantal verkeersbeweginge11 
Eikslaan (Bochtdijk) 1.450 920 
Bochtdijk (ter hoogte van golfbaan) 2.890 1.930 
Rijndijk (ten noorden van Bochtdijk) 3.770 3.170 
Rijndijk (ten zuiden van Bochtdijk) geen gegevens bekend geen gegevens bekend 
Breudijk (ten zuiden van Pargweg) geen gegevens bekend geen gegevens bekend 
Parkweg (ter hoogte van gotfbaan) geen gegevens bekend geen gegevens bekend 

telling december 2004 

De golfbaan De Haar draagt een beperkt dee! bij aan het autoverkeer. Daarbij komt dat het 

autoverkeer van en naar de golfbaan zich snel over de omliggende wegen Parkweg, 

Rijndijk en Breudijk verdeeld. 
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Parkweg ten oosten van Haarlaan 

Rijndijkin zuidelijke richting 

Rijndijk in noordelijke richting 
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De huidige golfbaan heeft ca . 9 .000 bezoeken per jaar: 

• 5.000 rondes door leden 

• 3.000 rondes door gasten I introducees 

• 1.000 rondes op bedrijfsleden/ sponsordagen (alleen op maandag gedurende 5 
maanden in hetjaar) 

Hiermee is het bezoek aan golfbaan de Haar lager dan gemiddeld voor een 9 holes 

golfbaan. Op basis van kengetallen van de Nederlandse Golffederatie wordt voor een 9 

holes golfbaan met ca. 500 leden ingeschat dat dit op jaarbasis leidt tot 17. 500 tot 

20.000 bezoeken per jaar (35 a 40 rondes per lid) . Worstcase (1 auto per golfer) leiden 

9.000 rondes per jaar tot 18.000 verkeersbewegingen per jaar, gemiddeld ca. 50 per dag. 
Echter het golfbezoek is niet gelijk verdeeld over hetjaar. In het golfseizoen (mei t/m 

oktober) wordt (veel) meer gegolfd dan buiten het seizoen . En in het weekend wordt meer 

gegolfd dan door de week. Dit betekent dat worstcase het aantal verkeersbewegingen op 
een drukke dag in het seizoen het dubbele kan zijn van het gemiddelde, ca . 100. 

Ter vergelijking: Kasteel De Haar trekt in de huidige situatie ca. 175.000 bezoekers per 
jaar, gemiddeld ca. 500 per dag (500 verkeersbewegingen, uitgaande dat alle bezoekers 

per auto komen, de autobezetting 2 personen per auto is en elke auto heen en terug rijdt). 

Er is op de golfbaan geen sprake van "spits". De golfers komen verspreid over de dag 

golfen. En samen met de verdeling over de omliggende wegen "verdunt" het golfverkeer 

zich snel. Golfbaan De Haar kent geen toernooien of andere evenementen die tot meer of 

geconcentreerder verkeer leiden. 

Autonome ontwikkeling 

Autonoom verandert het verkeerspatroon en nemen de verkeersintensiteiten toe door de 
realisatie van Leidsche Rijn en Landinrichtingplan Haarzuilens. Het bezoek aan Kasteel de 

Haar neemt naar verwachting met 100.000 bezoekers per jaar toe van 170.000 naar 
275 .000 bezoekers per jaar. 

In het kader van Leidsche Rijn zijn of worden de volgende verkeersmaatregelen 
gerealiseerd: 

Haarrijnse Rading (ten oosten viln Vle11ten, met een aansluiting op de .A.2, reeds 

gerealiseerd) ; 
Noordelijke Stadsas (oost-west gerichte ontsluiting Leidsche Rijn, reeds 

gerealiseerd) ; 

Verlengde Parkweg (kortsluiting tussen Noordelijke Stadsas en Parkweg) . 

In het Landinrichtingsplan is voorzien dat het gebied op een drukke dag 15.000 

bezoekers moet kunnen afwikkelen, zonder dat het gebied daar veel onder lijdt 

[gemeente Utrecht, 2009] . Er is daarom een aantal verkeersmaatregelen voorzien. Dit met 

het doel om het doorgaande verkeer zoveel mogelijk terug te dringen en daarnaast aan 

bewoners en recreanten veiligheid te kunnen bieden (zie ook figuur 4.29): 
Afsluiten van de Bochtdijk, Joostenlaan en Haarpad voor gemotoriseerd verkeer; 

Poldervveg, Ockhuizeivveg, Eiksiaan en The1naterkade wor den aiieen ioegankeiijk 
voor bestemmingsverkeer; 

Afwaarderen Rijndijk, Parkweg en Breudijk (deels) tot 60 km/uur; 

Parkeervoorzieningen worden aangelegd aan de randen van het gebied ; 

Aansluiten Parkweg op het Leidsche Rijn via een Verlengde Parkweg. 
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Figuur 4.29 Verkeersmaatregelen Landinrichtingsplan Haarzuilens (Gemeente Utrecht, 2009) 



projectnr. 1907 - 176054 

28 maart 2011 definitief 

Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 

Bestemmingsplan Haarzuilens ~ 
oran1e.woud 

In het kader van het MER Groot Groen Gebied Utrecht West is in 2004-2005 uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteiten voor en na realisatie (2015) van het 

Groot Groen Gebied Utrecht West . Hierbij zijn meegenomen: 

Recreatief verkeer van en naar Groengebied: gemiddeld en op een topdag; 

Verkeersmaatregelen in het kader van het Groengebied; 

Recreatief bezoek Kasteel De Haar: gemiddeld en evenementen + bezoek golfbaan; 

Functiescenario 1, 2 en 3 (zie tabel 4. 7 t/m 4.1 O); 

Scenarios voor autobezetting: hoog (75% autogebruik, 2, 5 persoon per auto) en laag 

(60% autogebruik, 3 personen per auto). 

Tabel 4.7 Functiescenario's toekomstige verkeersintensiteiten 

Functiescenario Meegenomen ontwikkelingen 

Scenario 1 Autonome ontwikkelingen inclusief: . verkeersmaatregelen Groengebied; . recreatief bezoek Groengebied op recreatieve topdag; . gemiddel recreatief bezoek Ka steel de Haar (excl . evenementen); . gemiddeld recreatief bezoek Golfclub . 

Scenario 2 Autonome ontwikkeling inclusief: . verkeersmaatregelen Groengebied; . recreatief bezoek Groengebied op recreatieve topdag . 

Scenario 3 Autonome ontwikkeling inclusief: . verkeersmaatregelen Groengebied; . recreatief bezoek Groengebied op recreatieve topdag; . recreatief bezoek Kasteel de Haar bij evenementen op drukste dag; . gemiddeld recreatief bezoek Golfclub . 

Conclusies zijn: 

Bij gemiddeld recreatief gebruik zijn er geen capaciteitsproblemen; 

Op een recreatieve topdag zijn capaciteitsproblemen te verwachten op de Parkweg en 

Rijndijk, maar a Ileen tijdens de "spits" en slechts 10-15 keer per jaar. 

De golfbaan draagt met 50 (gemiddeld) tot 100 (seizoen) verkeersbewegingen op de Park

weg met ca. 9.500 tot 17.000 mvt/etm (afhankelijk van het scenario) maximaal 1% bij. 

Tabel 4.8 Berekende verkeersi ntensiteiten in 2015 op dagbasi s voor recreatieve topdag in 
het weekend voor (aantal voertuigen/etmaal voor twee rijrichtingen samen) 

lntensiteit/etm. weekend 

Functiescenario 1 Functiescenario 2 Functiescenario 3 

Locatie " laag" " hoog" "laag" "hoog" "laag" " hoog" 

1. Rijndijk (t.n.v. Kasteel) 4.100 4.800 3.900 4.500 4.500 5.100 

2. Rijndijk (t.z.v. Kasteel) 9.200 12.200 8.200 11.000 13.000 15.400 

3. Breudijk 8.400 9.300 8.000 8.800 9.600 11.000 

4. Polderweg 1.100 1.400 <1.000 1.300 1.300 1.600 

5. Ockhuizerweg 1.100 1.400 <1.000 1.300 >1.000 >1.000 

6. Thematerweg 1.200 1.600 1.100 1.400 1.700 2.000 

7. Parkweg 10.200 13.000 9.500 12.000 14.600 17.000 

8. Dorpsstraat 1.500 1.700 1.500 1.600 1.800 2.500 
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Tabel 4.9 Berekende verkeersintensiteiten in 2015 tijdens "spitsperiode" op recreatieve 
topdag in het weekend (aantal voertuigen/weekend-spitsperiode voor twee 
rijrichtingen samen) 

lntensiteit/etm. weekend Functiescenario 1 Functiescenario 2 Functiescenario 3 

Locatie "laag" " hoog" "laag" " hoog" " laag" " hoog" 
1. Rijndijk (t.n.v. Kasteel) <1.000 1.100 <1 .000 <1.000 >1.000 1.100 
2. Rijndij k (t.z. v. Kasteel) 2.000 2.600 1.800 2.300 2.800 3.300 

3. Breuclijk 

4. Pol derweg 

5. Ockhuizerweg 
6. Thematerweg 

7. Parkweg 
8. Dorpsstraat 

4.7.3 
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1.700 1.900 1.600 1.800 1.900 2.100 

<500 <500 <500 <500 <500 <500 

<500 <500 <500 <500 <500 <500 
<500 <500 <500 <500 <500 <500 

2170 2.600 2.000 2.400 3.100 3.600 
<500 <500 <500 <500 <500 <500 

Parkeren 

Parkeren op de huidige golfbaan geschiedt tussen de boombeplanting langs de Haarlaan. 

Hier zijn ongeveer 120 parkeerplaatsen beschikbaar. Het Kasteel De Haar heeft een par

keerterrein voor circa 550 auto's. Dit terrein is niet toegankelijk voor algemeen gebruik. 

Parkeren op grotere schaal is in het gebied mogelijk in Haarzuilens op het terrein van res

taurant "De Vier Balken". Hier zijn circa 200 parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeer

plaatsen zijn (in overleg) toegankelijk voor algemeen gebruik. 

Een aantal keren per jaar vinden evenementen van Kasteel de Haar plaats. Gedurende 

deze evenementen wordt een weiland gebruikt als parkeervoorziening. Om parkeren 

gedurende evenementen in de toekomst te regelen, wordt een terrein van circa 2 a 3 ha. 

aangewezen dat maximaal 20 dagen per jaar mag warden gebruikt als parkeerterrein. De 

rest van hetjaar wordt dit terrein recreatief gebruikt of als weiland. De locatie van het 

evenementenparkeerterrein is nog niet bekend. 

Milieu 

Geluid: huidige situatie 

In de huidige situatie ondervindt het plangebied en de omgeving geluid van de volgende 

bronnen: 

Autoverkeer op de omliggende lokale wegen; 

Geluid door gebruik en beheer van de golfbaan; 

Geluid door landbouwbeheer. 

De dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen zijn de woningen aan de Parkweg ten 

zuiden van de golfbaan. Het geluidniveau op de gevels van deze woningen wordt met 

name bepaald door het verkeer op de Parkweg. 

De bijdrage van het landbouwbeheergeluid (tractoren e.d.) en de huidige golfbaan op het 

geluidklimaat is naar verwachting gering. 

Brannen voor "golfbaangeluid" zijn: 

Verkeersgeluid door het verkeer van en naar de golfbaan (op de ontsluitingsweg en 

de parkeerplaats) ; 

Geluid random de golfaccommodatie; 

Geluid door het golfspel: slaan van ballen, pratende golfers, ballenraapmachines; 
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Geluid door beheer van de golfbaan: maaien van de golfbaan, onderhouw aan 

groenstructuren, onderhoud aan waterpartijen. 
Het effect van verkeerslawaai speelt alleen op de ontsluitingsweg en op de parkeerplaats. 

Het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de golfbaan is relatief (in vergelijking met 

het overige verkeer) beperkt en veroorzaakt daardoor een geringe, naar verwachting niet 
of nauwelijks waarneembare bijdrage aan de geluidbelasting. De bijdrage van 

verkeerslawaai door verkeer van en naar de golfbaan is beperkt. Geluiduitstraling rondom 
de golfaccommodatie is beperkt. Er worden in de accommodatie geen feesten gehouden 

met hoge geluidemissie, de ligging van de accommodatie op de golfbaan voorkomt 

geluiduitstraling naar woningen buiten het plangebied. 

De geluidbelasting door het golfen zelf is gering. Ook het reguliere onderhoud van het 

golfterrein veroorzaakt geen hoge geluidbelasting. 

Onderhoud van de robuustere groenstructuren en bomen op de golfbaan veroorzaakt 

mogelijk overschrijdingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maxi
maal geluidniveau. Het onderhoud aan deze groenstructuren beperkt zich echter tot 

maximaal een aantal dagen per jaar. 

Geluid: autonome ontwikkeling 

Autonoom verandert de geluidbelasting in en rond het plangebied niet wezenlijk. Reali

satie van Landinrichtingsplan Haarzuilens leidt tot een toename van verkeer op de wegen 

(zie paragraaf 4.1. 3). Dit kan met name optreden op drukke dagen. De toename van het 

wegverkeerslawaai is naar verwachting beperkt. Akoestisch onderzoek in het kader van 
het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens laat zien dat in de autonome situatie geen 

geluidnormen worden overschreden. 

Luchtkwaliteit: huidige situatie 

De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht is opgenomen in 

de Wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). Deze wet is in 2007 in werking getreden en is 
een implementatie van de EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit. 

De luchtkwaliteit wordt bepaald door de achtergrondconcentratie en de bijdrage van het 

verkeer (zowel lokaal verkeer als verkeer op de rijkswegen). In de huidige situatie wordt 

de luchtkwaliteit vooral bepaald door de achtergrondconcentratie. 

In het kader van het Bestemmingsplan Haarzuilens is met behulp van het rekenmodel CAR 

de luchtkwaliteit berekend in de huidige situatie . Hierbij is vooral gekeken naar de drie 

meest kritische componenten: 
jaargemiddelde concentratie N02 (stikstofdioxide); 

jaargemiddelde concentratie PM10 {fijn stof); 

aantal dagen met overschrijding van de 24 gemiddelde grenswaarde voor PM10. 
Overige luchtverontreinigende stoffen (lood, benzeen, koolmonoxide, zwaveldioxide) zijn 

ook onderzccht maar blijvcn al!en ender de normen. 

Op alle wegen wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden van de Wet Milieubeheer. 

De meeste wegen dragen minder dan 1 µg/m3 N02 offijn stof bij aan de immissieconcen

traties, die dus voor een belangrijk deel worden bepaald door de achtergrondgehalten. 

Alleen op de Thematerweg, Parkweg en Breudijk, de belangrijkste routes, is sprake van 

een bijdrage van meer dan 1 µg/m3 N02 of fijn stof. Ook het aantal overschrijdingen 24-

uursgemiddelde PM10 blijft op alle wegen ruimschoots onder de norm. 
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De verwachting is dat de luchtkwaliteit de komendejaren zal verbeteren. Zowel op rijks
als provinciaal en gemeentelijk niveau worden maatregelen genomen om de emissie van 
luchtverontreinigende stoffen terug te dringen. Hierdoor zullen de achtergrondgehalten 

naar verwachting afnemen. Door de autonome ontwikkeling ontstaan er geen nieuwe, 
wezenlijke bronnen van luchtverontreinigingen in het studiegebied. Realisatie van 

Landinrichtingsplan Haarzuilens leidt weliswaar tot een toename van verkeer (zie 
paragraaf 4.1.3), maar slechts in beperkte mate. Luchtkwaliteitsnormen worden hierdoor 
niet overschreden. 

Lichthi nder 
In de huidige situatie is de voornaamste bron van lichtuitstraling het autoverkeer op de 

wegen omliggend aan het plangebied. Onbekend is of dit door omwonenden als hinderlijk 
wordt ervaren. Autonoom verandert er ten aanzien van licht niet iets wezenlijks in en rond 

het plangebied. 

Stankhinder 
Rond het plangebied voor de uitbreiding van de golfbaan ligt een aantal agrarische 
bedrijven. In het studiegebied vormen veeteelt en grondgebonden melkveehouderij de 
belangrijkste agrarische activiteiten. Hiernaast is verspreid in het gebied ook sprake van 

akkerbouw, fruitteelt en tuinbouw. Het is niet bekend of de geurhindercontouren van 
omliggende veeteeltbedrijven het plangebied overlappen. In de autonome ontwikkeling is 
de verwachting dat de agrarische bedrijfsvoering in het studiegebied zal blijven bestaan. 

Wei gaan mogelijk ten oosten en ten westen van het plangebied agrarische gronden 
verloren door de realisatie van parkbos in het kader van het Landinrichtingsplan 

Haarzu i lens. 

Externe veiligheid 
In het plan- en studiegebied (plangebied bestemmingsplan Haarzuilens) bevinden zich 
geen BEVl-bedrijven. Dok bevinden er zich geen invloedsgebieden van BEVl-bedrijven 
rondom het studiegebied. Er is in de huidige situatie geen sprake van zodanig vervoer 

en/of opslag van gevaarlijke stoffen dat sprake is van aandachtspunten vanuit externe 
veiligheid. Het plangebied ligt niet binnen de veiligheidsafstanden rond de spoorlijnen 

ten westen en ten zuiden van het plangebied, respectievelijk op 900m en 400m tot 1000 
m van het plangebied gelegen. Uit onderzoek is gebleken dat de risicocontouren hiervan 
binnen het spoortalud liggen. Autonoom verandert er ten aanzien van externe veiligheid 

niet iets wezenlijks in en rond het plangebied. 

Landbouw 

Beleid 

Uitgangspunt van het provinciaal landbouwbeleid zijn de kansen die verschillende type 
landbouwgebieden bieden voor de vernieuwing van de landbouw. De Provincie Utrecht 
kent een onderscheid tussen drie typen landbouwgebieden: landbouwkerngebieden, 

landbouwverwevingsgebieden en landbouwovergangsgebieden. Het plangebied is 
gelegen in een landbouwovergangsgebied, grenzend aan stedelijke gebied. Deze 

gebieden vormen een aantrekkelijk uitloopgebied voor de bewoners van de aangrenzende 
steden. Daarmee bieden ze kansen voor land- en tuinbouw met groene diensten, zoals 

verkoop van streekeigen producten, zorglandbouw en recreatief landschapsbeheer. 
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Grondgebruik I bedrijfstypen 

De omgeving van het Zuiderpark is voornamelijk agrarisch in gebruik: 

• het westelijke uitbreidingsgebied als grasland; 

• het zuidoostelijk uitbreidingsgebied voornamelijk als grasland; 

• het noordoostelijk uitbreidingsgebied als akkerland. 

Autonoom heeft de realisatie van Landinrichtingsplan Haarzuilens tot gevolg dat agra

rische bedrijven verdwijnen of een andere functie gaan vervullen, ten behoeve van de 

aanleg van recreatie en natuur. 

Recreatie 

Beleid 

In de Nota Ruimte wordt gesteld dat het huidige aanbod van toeristisch-recreatieve voor

zieningen, zowel kwalitatief als kwantitatief, onvoldoende voldoet aan de recreatiewen

sen van onze samenlevi ng. De recreatiesector moet de ruimte krijgen om te kunnen anti

ciperen op de veranderende behoefte van de samenleving aan nieuwe vormen van open

lucht- en verblijfsrecreatie en om zich tot een economische drager van (delen) van het 

platteland te ontwikkelen. Provincies dienen in hun streekplannen voldoende ruimte te 

scheppen om de veranderende behoefte aan toeristisch-recreatieve voorzieningen in de 

samenleving te faciliteren. Concreet betekent dit dat rekening moet worden gehouden 

met nieuwe vormen van recreatie en toerisme in de groene ruimte en met uitbreiding en 

aanpassing van bestaande toeristische en verblijfsrecreatieve voorzieningen. 

Recreatieve kwaliteiten en voorzieningen 

Het plangebied is gelegen in het westelijke recreatieve uitloopgebied van Utrecht. 
Door het deels open en groene karakter van het gebied, met bijzondere cultuurhistorische 

elementen. leent dit gebied zich voor recreatief verblijf (wande!en en fietsen). 

Maar er zijn weinig openbaar toegankelijke recreatieve voorzieningen in het gebied ten 

westen van Utrecht. Hetzelfde geldt voor de recreatieve routes. Er bestaan enkele fiets
routes, maar niet dekkend over het gehele gebied en niet voldoende voor de verwachte 

fietsstroom. Wandelen in het gebied is vooral geconcentreerd in en rand Kasteel De Haar. 

De belangrijkste recreatieve functies zijn Kasteel de Haar. het Noorderpark, het dorp 

Haarzuilens en de nabij het kasteel en in het dorp gelegen horecavoorzieningen. Het 

kasteel en het kasteelpark zijn niet vrij toegankelijk, er moet entree warden betaald . 

Daarnaast vervult het dorp Haarzuilens een recreatieve functie. Kasteel De Haar trekt 
rnornenteeljaarlijks ongeveer 175.000 bezoekers. 

Het Zuiderpark, waarin de golfbaan gelegen is, is niet openbaar toegankelijk. 

Er zijn fietsroutes over de aan het plangebied grenzende wegen als de Bochtdijk, de 

Joostenlaan, Parkweg en Rijndijk/Breudijk . 
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Autonoom worden in het kader van de realisatie van Leidsche Rijn en Landinrichtingsplan 

Haarzuilens het aantal recreatieve mogelijkheden flink vergroot. Ten noorden van 

Leidsche Rijn is de Haarrijnse plas gerealiseerd, tussen Vleuten en de Meern stadspark 

Leidsche Rijn. Rond Kasteel De Haar wordt 455 ha. recreatief groen ontwikkeld met 

diverse recreatieve functies varierend van routes tot pleisterplaatsen, attractiepunten in 

het open landschap met voorzieningen als een geitenboerderij of horeca. 

Het bezoekersaantal aan Kasteel de Haar neemt naar verwachting toe met 100.000 tot 

275.000 bezoekers per jaar. 

Fietspad (Eikslaan) 

Socia le aspecten 

Beleid 

Ten aanzien van sociale aspecten bestaat geen specifiek beleid. 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Het plangebied maakt deel uit van een recreatieve concentratie rondom kasteel De Haar 

omgeven door landbouwgebied met agrarische bedrijven met bijbehorende woningen en 
burgerwoningen. In de huidige situatie wordt door omwonenden overlast ervaren door het 

recreatieve verkeer van en naar kasteel de Haar bij evenementen. Het verkeer van en naar 

de golfbaan is, zeker in vergelijking met het verkeer naar Kasteel de Haar, gering en 
veroorzaakt naar verwachting geen hinder op de omgeving. 
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Autonoom verandert het leefmilieu rond het plangebied aanzienlijk door de realisatie van 

Landinrichtingsplan Haarzuilens. Het gebied verandert van karakter, van agrarisch naar 

recreatief. Er komen recreanten het gebied in. Bewoners kunnen dit als hinderlijk ervaren 
vanuit geluidhinder, parkeeroverlast, privacy e.d. 

Woning ten noordwesten van het plangebied (hoek Breudijk/Bochtdijk) 
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5 Voorgenomen activiteit 

5.1 lnleiding 

De voorgenomen uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar bestaat uit de vol

gende onderdelen: 
Gedeeltelijke herinrichting van de bestaande golfbaan zodat hier niet 9 maar 14 
holes gerealiseerd kunnen worden; 
Realisatie van een nieuwe driving range met overdekte afslagplaatsen op extra grond 
ten noordoosten van de huidige golfbaan; 
Realisatie van 2 holes op extra grond ten oosten van de huidige golfbaan; 
Realisatie van 2 holes op extra grond ten zuidwesten van de huidige golfbaan; 
Realisatie van een nieuw clubhuis centraal op de golfbaan; 
Realisatie van een nieuwe greenkeepersloods nabij de Haarlaan/Parkweg 
Realisatie van nieuwe parkeergelegenheid, deels nabij het clubhuis, deels op extra 
grond ten zuidoosten van de huidige golfbaan ; 
Realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg over de golfbaan; 
Realisatie van een openbaar toegankelijk wandelpad; 
Realisatie van waterberging in de uitbreiding aan de westzijde; 
Streven naar herstel van het oorspronkelijk parkontwerp van Copijn. 

De bestaande golfbaan ligt op circa 58 ha grond in eigendom van Natuurmonumenten. 
Het uitbreidingsgebied omvat ongeveer 17 ha. verdeeld over drie deelgebieden: circa 3 ha 

ten noordoosten (A), circa 8 ha. ten zuidoosten (B) en circa 6 ha. ten westen van de golf

baan (C). 

5 .1 .1 Betrokken partijen 

blad 109 

Over de locatie en de inrichting van de uitbreiding van de golfbaan en herinrichting van 

het bestaande golfterrein heeft overleg plaatsgevonden tussen de diverse betrokken 

partijen: 
de initiatiefnemer Golfclub De Haar; 
golfbaanarchitect Bruno Steensels; 
landschapsarchitect Roel Van Aalderen; 
landschap/cultuurhistorisch specialist Michael van Gessel; 
ecoloog Bram Schenkeveld; 
de grondeigenaar, in eerste instantie Baron Van Zuylen van Nijevelt, later 
N atuurmonumenten; 
de Landinrichtingscommissie Utrecht-West; 
de provincie Utrecht; 
de gemeente Utrecht; 
het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden; 
Zoogdiervereniging VZZ; 
Dienst Landelijk Gebied; 
Ministerie van EL&I (voorheen LNV). 
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5.2 Alternatieven en meest milieuvriendelijk alternatief 
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Een alternatief 
Er is in dit milieueffectrapport een alternatief onderzocht, zowel wat betreft locatie als 
inrichting: het ontwerp zoals in paragraaf 5.4 is beschreven. Dit ontwerp is voor de 
initiatiefnemer het enige reele locatie- en inrichtingsalternatief om en een volwaardige 
goed te exploiteren 18 holes golfbaan te creeren en invul ling te geven aan de diverse 
doelstellingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 en rekening te houden met de diverse 

milieuaspecten. 

Geen alternatieve locatie(s) meer 

Golfbaan de Haar wil graag blijven golfen in en rond het Zuiderpark in de nabijheid van en 
met zicht op Kasteel de Haar. Het geeft de golfbaan een uniek en eigen karakter. Een 

geheel nieuwe golfbaan op een nieuwe locatie is dan ook geen optie voor de initiatief
nemer. De huidige ruimte-indeling, inbreiding met 5 holes in het bestaande park, 
uitbreiding met 4 holes en een nieuwe drivingrange op drie aanliggende uitbreidings
gebieden, is in overleg met diverse partijen (initiatiefnemer, golfbaanontwerper, 

natuurmonumenten, Landinrichtingscommissie, gemeente Utrecht) en na lange afweging 
tot stand gekomen. Uitgangspunten in het keuzeproces zijn geweest: 

Vanuit de golfbaan bezien 
Uitbreiding van 9 naar 18 holes met een nieuw clubhuis, nieuwe 

greenkeepersloods en een nieuwe drivingrange; 
Zoveel mogelijk behoud van de bestaande holes; 

18 holes binnen het Zuiderpark kan golftechnisch niet los van het feit dat het qua 
landschap, cultuurhistorie en ecologie ook niet past binnen de beschikbare 
ruimte; 

Holes buiten het park moeten in de nabijheid van het park liggen, zodat een 

logische routering gerealiseerd kan worden. 

Vanuit het Zuiderpark bezien 
Behoud en waar mogelijk versterking van bestaande landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden; 

Waar mogelijk herstel van verloren gegane cultuurhistorische waarden: herstel 
ontwerp Copijn. 

Vanuit de Landinrichting bezien 
Zo min mogelijk verlies van grond bestemd voor openbare recreatie; 
Zo min mogelijk aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
buiten het bestaande park; 
Versterking recreatieve waarde Zuiderpark in de vorm van routes. 
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Vanuit deze uitgangspunten zijn een aantal mogelijke locatiealternatieven met elkaar 

vergeleken: 
Locatiealternatief 1: minimale inbreiding, maximale uitbreiding: behoud huidige 

golfbaan, 9 holes uitbreiding op ca 32 ha aan de noordoost en oost-zijde van het 

Zuiderpark; 
Locatiealternatief 2: minimale inbreiding, maximale uitbreiding : behoud huidige 

golfbaan, 9 holes uitbreiding op ca 30 ha ha aan de oost-zijde van het 
Zuiderpark; 

Locatiealternatief 3: Maximale inbreiding, minimale uitbreiding: 5 extra holes in 

het Zuiderpark, uitbreiding met 4 holes op ca 16 ha aan de oostzijde van het 

Zuiderpark, driving range ten noordoosten van het park; 

Locatiealternatief 4: Maximale inbreiding, minimale uitbreiding: 5 extra holes in 

het Zuiderpark, uitbreiding met 2 holes aan de oostzijde van het Zuiderpark, 2 
holes aan de westzijde en een driving range ten noordoosten van het park op ca 

16 ha; 

Locatiealternatief Vrienden van de Joostenlaan (ingebracht in de inspraak op de 

startnotitie m.e.r.): Minder inbreiding in het pa;k (3 holes) , driving range en 

parkeren ten westen van Zuiderpark, 2 holes ten noordoosten van park, 4 holes 

ten oosten van Park of 6 holes ten noordoosten van park. 

Figuur 5.1 t/m 5.4 geeft van deze alternatieven een impressie van het benodigd 

ruimtebeslag buiten het park. Figuur 5.5 geeft een impressie van in de inspraak 

ingebrachte alternatief van de Vrienden van de Joostenlaan. 

Locatiealternatief 1 

Locatiealternatief 1 leidt (samen met locatiealternatief 2) tot de minste aantasting van 

bestaande waarden in het park. Voor ecologie is dit na locatiealternatief 2 de beste 

variant, hoewel de reeenpopulatie in het noordoostelijk deel van het Zuiderpark verstoord 

kan gaan worden en het ruimtebeslag bu iten het park ten koste kan gaan van de 

weidevogelstand . In locatiealternatief 1 is geen verbetering van de golfbaan en -
voorzieningen in het park voorzien en is ook geen sprake van parkherstel ne Haar!aan 

blijft in gebruik als entree en voor parkeren. Daarnaast geeft locatiealternatief 1 (samen 
met locatiealternatief 2) het grootste ruimtebeslag in het landinrichtingsgebied bedoeld 

voor openbare recreatie. De Land-inrichtingscommissie heeft vanwege dit ruimtebeslag 

zich in het verleden negatief uitgesproken over dit locatiealternatief. Locatiealternatief 1 

geeft een forse aantasting van landschappelijke en archeologische waarden in het gebied 

ten oosten van het park. Het landschappelijk waardevolle noordoostelijke 

uitbreidingsgebied verliest bij ingebruikname als holes een groat deel van de waarden: 

vlakheid en openheid gaan verloren. In het zuidoostelijk uitbreidingsgebied warden 

archeologische vindp!aatsen aangetast. 

Een groot deel van de openheid tussen Eikslaan en Vleuten gaat verloren, de Eikslaan 

wordt "ingepakt"en de mogelijkheid om het kerkepad Haarpad te herstellen verdwijnt. 
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Figuur 5. 1 Locatiealternati ef 1 

Figuur 5. 2 Locatiealternatief 2 
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Figuur 5.4 Locatiealternatief 4 
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Locatiealternatief 2 leidt (samen met locatiealternatief 1) tot de minste aantasting van 
bestaande waarden in het park. Voor ecologie is dit de beste variant: ten opzichte van 

locatiealternatief 3 blijft de rust voor de reeen in het Zuiderpark beter gewaarborgd en is 
het negatieve effect op de weidevogels naar verwachting kleiner. Ook in locatiealternatief 
2 is geen verbetering van de golfbaan en -voorzieningen in het park voorzien en is ook 

geen sprake van parkherstel. 
De Haarlaan blijft in gebruik als entree en voor parkeren. Locatiealternatief 2 leidt (samen 
met locatiealternatief 1) tot het grootste ruimtebeslag in gebied dat in het 

landinrichtingsplan beoogd is voor openbare recreatie. De Land-inrichtingscommissie 
heeft vanwege dit ruimtebeslag zich in het verleden negatief uitgesproken over deze dit 

locatiealternatief. Locatiealternatief.2 geeft een forse aantasting van landschappelijke en 
archeologische waarden in het gebied ten oosten van het park. Het noordoostelijk deel 
blijft gespaard, wat positief is ten opzichte van locatiealternatief 1. Daar staat de 
landschappelijke en archeologische aantasting van het zuidoostelijk gebied tegenover. 

Golfontwerptechnisch is locatiealternatief 2 niet optima al. Holes komen (te) ver van het 
clubhuis af te liggen, waardoor het lastig is een goede routering te realiseren. 

Locatiealternatief 3 

Op verzoek van de Landinrichtingscommissie is gezocht naar alternatieven met een 
maximale inbreiding in het Zuiderpark en een minimaal ruimtebeslag in landinrichtings
gebied bedoeld voor openbare recreatie. Dit heeft o.a. geleid tot locatiealternatief 3. 

Locatiealternatief 3 lijkt in veel opzichten al op het ontwerp zoals onderzocht in dit MER: 

inbreiding in het park leidt tot verlies van ecologische waarden. Dit is inherent aan de 
keuze voor inbreiding. Daarentegen biedt locatiealternatief 3 de mogelijkheid tot herstel 

van het ontwerp van Copijn, verbetering van de golfbaan en de golfbaanvoorzieningen. 
Het noordoostelijk uitbreidingsgebied wordt gebruikt, maar op een kleiner oppervlak dan 
in locatiealternatief 1 en met een functie (driving range) die veel minder impact heeft op 
de landschappelijke waarden dan de holes in locatiealternatief 1. De 5 holes ten oosten 

van het park blijven leiden tot aantasting van landschappelijke en archeologische 
waarden, hoewel op een kleiner gebied dan in locatiealternatieven 2 en 1. 

Locatiealternatief 4 
Locatiealternatief 4 lijkt in veel opzichten al op het ontwerp zoals onderzocht in dit MER. 
lnbreiding in het park leidt tot verlies van ecologische waarden. Dit is inherent aan de 
keuze voor inbreiding. Daarentegen biedt locatiealternatief 4 de mogelijkheid tot herstel 
van het ontwerp van Copijn, verbetering van de golfbaan en de golfbaanvoorzieningen. 

Het noordoostelijk uitbreidingsgebied wordt gebruikt, maar op een kleiner oppervlak dan 
in variant 1 en met een functie (driving range) die veel minder impact heeft op de 
landschappelijke waarden dan de holes in locatiealternatief 1. De 2 holes ten oosten van 

het park leiden tot veel minder aantasting van landschappelijke en archeologische 
waarden dan locatiealternatief 1 t/m 3. Daar komt aantasting van het landschap aan de 
westzjjde van het park voor in de plaats. Hier zijn de landschappelijke en archeologische 
waarden echter minder dan ten oosten van het park. 
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Locatiealternatieven Vrienden van Joostenlaan 

De beide alternatieven van de Vrienden van de Joostenlaan leiden tot een compromis in 

het Zuiderpark tussen ecologie en golfbaan: er worden minder holes "ingebreid" wat een 

minder negatief effect heeft op de ecologische waarden in het Park. Tevens geeft dit meer 

mogelijkheden voor recreatief medegebruik in het park. Echter, dit leidt wel tot de 

noodzaak meer ruimte te gebruiken in het gebied buiten het park en hier meer functies te 

situeren. Parkeren aan de westzijde is vanuit de golfbaanoptiek bekeken niet ideaal, 

zeker niet bij een nieuw clubhuis centraal in het Zuiderpark. Ook de drivingrange in het 

westelijk uitbreidingsgebied ligt golfbaantechnisch niet ideaal: ver van het clubhuis af, 

vanuit golfoptiek verkeerd georienteerd (oost-west in plaats van noord-zuid) en ook vanuit 

veiligheid niet ideaal gelegen nabij de Parkweg en de Rijndijk. De twee holes tot zes holes 

in het noordoostelijk uitbreidingsgebied gaan ten koste van de landschappelijke 

waarden, vergelijkbaar met locatiealternatief 1. Als de 6 holes aan de oostkant allemaal in 

het noordoostelijk uitbreidingsgebied gesitueerd zijn blijven de landschappelijke en 

archeologische waarden aan de oostkant gespaard. Wanneer 2 holes aan de 

noordoostzijde en vier aan de oostzijde gesitueerd warden gaan landschappelijk en 
archeologische waarden aan de oostkant verloren vergelijkbaar met locatiealternatief 1 

en 2. 

Conclusie 
Tabet 5.1 geeft een samenvattend overzicht van het verschil in effecten van de hierboven

beschreven locatiealternatieven en het alternatief zoals in dit MER onderzocht. Algemeen 

kan gesteld warden locatiealternatieven 1 en 2 (minimale inbreiding, maximale 

uitbreiding) minder negatieve ecologische effecten hebben dan de andere varianten en 
het alternatief zoals onderzocht in dit MER. Daar staat tegenover dat ze meer ruimte in 

Landinrichtingsgebied vragen en buiten het park leiden tot meer negatieve effecten op 

landschap, cultuurhistorie en archeologie. Daarnaast is de kans groat dat in locatie

alternatieven 1 en 2 minder parkherstel en recreatief medegebruik gecreeerd zal worden. 

Locatiealternatieven 3 en 4 lijken veel op het alternatief zoals beschreven in dit MER. 

De keuze om niet ten westen van de golfbaan uit te breiden, maar meer aan de oostzijde 
leidt tot een negatiever effect op landschappelijke en archeologische waarden. Daarnaast 

wordt de recreatieve capaciteit van Wielrevelt negatief be'lnvloedt. 
De alternatieven van de Vrienden van de Joostenlaan zijn minder negatief voor ecologie in 

het Zuiderpark en bieden meer ruimte voor recreatief medegebruik. Maar dit leidt wet tot 

meer ruimtebeslag in het landinrichtingebied en een negatiever effect op landschap en 

recreatieve capaciteit in de uitbreidingsgebieden. 
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Tabel 5.1 Overzicht globale effectbeoordeling locatiealternatieven 

LET OP: ten opzichte van in dit MER onderzocht alternatief 

Locatiealternatief Alternatief 
Joosten! aan 

1 2 3 4 1 2 

Zuiderpark 
Ecologie ++ ++ 0 0 + + 

Cultuurhistorie: . . 0 0 0 0 
Parkherstel 
Recreatie: . . 0 0 + + 
medegebruik 
Golfbaantechnisch . . 0 0 . 

Uitbreidingsgebieden 
Ruimtebeslag .. . . 0 0 . . 
Landinrichtingsgebied 
Recreatief gebruik . . . . 0 0 . 
L.andschap . . . 0 0 . 
Cultuurhistorie .. 0 0 0 0 

Archeologie · - -· - - - - 0 
Golfbaantechnisch 0 0 0 . --

~ 
oran1ewoud 

Bestuurlijk (Gemeente en Landinrichtingscommissie) is de keuze gemaakt om het 

ruimtebeslag in het landinrichtingsgebied zo beperkt mogelijk te houden en dus zoveel 

mogelijk in te breiden in het Zuiderpark. Hiervanuitgaande geeft het in dit MER 

onderzochte alternatief het beste golfbaanontwerp, waarin zoveel als mogelijk rekening 

wordt gehouden met bestaande waarden. 

Er bestaat daarmee geen alternatieve locatie (meer) voor de golfbaan. 

Tevens rs drt de meest optrmale inrichting. Zoals in paragraaf 5.3 beschreven is het 

milieubelang vroegtijdig en volwaardig in het ontwerp meegenomen. Dit heeft geleid tot 

een definitief ontwerp dat rekening houdt met de (belangrijkste) milieuaspecten. 

Door milieuaspecten vroegtijdig in te brengen in het ontwerpproces is een "milieu

vriendelijk" ontwerpproces bevorderd. Het ontwerp is dan ook tevens de basis voor het 

Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). 

Meest-mi I ieuvriendel ij k a lternatief 

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) in dit rapport bestaat niet uit een apart 
locatie- en/of inrichtingsalternatief, maar uit een set van maatregelen waarin (resterende) 

negatieve milieueffecten (verder) worden voorkomen dan wel gereduceerd. 

In Hoofdstuk 7 wordt op basis van de effectbeschrijving in Hoofdstuk 6 een voorstel 

gedaan voor MMA-maatregelen. In het bestemmingsplan zal worden ingegaan op de wijze 

waarop omgegaan zal worden met deze MMA-maatregelen. 
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Als basis voor het ontwerp voor de inrichting is een uitgebreid programma van eisen 

opgesteld, waarin de randvoorwaarden en aandachtspunten voor de uitbreiding en 
herinrichting van de golfbaan vanuit de verschillende milieuaspecten en de verschillende 
in het gebied betrokken partijen zijn opgenomen. Dit programma is samen met de eisen 
vanuit golftechnisch oogpunt leidend geweest voor het ontwerp. 

Randvoorwaarden Landinrichtingscommissie en en gemeente Utrecht 
Algemeen 

Aanleg van een openbaar toegankelijk wandelpad in het bestaande deel van de 
golfbaan/het Zuiderpark; 
Openbaar gebruik van de driving range en bijbehorende faciliteiten; 
De Haarlaan wordt openbaar toegankelijk en bestemd voor langzaam verkeer; 

De Eikslaan blijft uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer; 
De landinrichtingscommissie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de 

uitbreidingsplannen van de golfbaan. 

Ruimtelijk 
Bestaande golfbaan: 

De hoofdstructuur van het park moet warden behouden en versterkt overeenkomstig 
het ontwerp van Copijn; 
Dit betekent: herstel zichtlijnen, herstel I terugbrengen paden, terugbrengen verdwe
nen bomen, terugbrengen lage beplanting (grotendeels verdwenen) , eventueel her
stel andere verdwenen elementen, zoals eiland met bruggen; 
De zichtlijnen die onderdeel vormen van de hoofdstructuur van het park, bieden 
vanuit de omgeving zicht op het park en het kasteel ; 
Een gedetailleerd onderzoek is noodzakelijk om alle bomen in kaart te brengen, te 
kijken naar kwaliteit van beschoeiingen etc. 

Uitbreidingslocaties: 
Uitbreiding van de golfbaan moet landschappelijk ingepast warden, dat geldt ook 

voor het parkeren en andere voorzieningen; 
De landschappelijke kwaliteiten van het weidegebied ten oosten van het Zuiderpark ; 
openheid van het landschap, de mooie Eikslaan en het contrast tussen de bosrand en 
het weidegebied dient te warden behouden; 
Dit betekent weinig tot geen beplanting toevoegen in dit gebied ; 
De uitbreidingslocaties warden niet door hekken of beplanting maar door sloten of 
waterpartijen van het omliggende gebied gescheiden; 
Het oostelijk uitbreidingsgebied blijft visueel grotendeels het karakter van het 
weidelandschap behouden; 
De westelijke uitbreidingslocaties maken onderdeel uit van het sfeerbeeld parkland
schap en hier kan meer beplanting aan warden toegevoegd die aansluit bij het 
parklandschap. Het onderscheid tussen het oude en het nieuwe parklandschap moet 
zichtbaar blijven; 
De driving range blijft visueel onderdeel van het weidelandschap. 

Functioneel 
Het terrein van de golfbaan en de uitbreidingslocaties mogen alleen warden gebruikt 
voor de functie golfbaan; 
De golfclub richt zich met name op mensen uit de regio; 

Geen wedstrijden met een grote publieksaantrekkende werking. 
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Bereikbaarheid en parkeren 
De bereikbaarheid van de golfbaan zal als gevolg van de herinrichting en uitbreiding 
veranderen; de nieuwe toegang zal via de Parkweg aan de zuidzijde worden gesitu
eerd; 
Er worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd: een bij het clubhuis en een 
overloopparkeerplaats langs de Parkweg in het zuidoostelijk uitbreidingsgebied ; 
Beide parkeerplaatsen ontsluiten via een nieuwe aansluiting op de Parkweg; 
Er zullen maatregelen moeten warden genomen om de nieuwe ontsluiting (verkeers) 
veilig te kunnen gebruiken (zoals voldoende uitzicht en zichtbaarheid van de uitweg); 
De toegang tot het overloopparkeerterrein kruist de Eikslaan; 
Ten behoeve van de greenkeepersloods is er een inrit via de Parkweg/Haaarlaan: 
De golfers kruisen op een locatie de Haarlaan en op een locatie de Eikslaan. 

Openbare ruimte, groen en ecologie 
Het Zuiderpark wordt via een veilige wandelroute opengesteld voor openbare 

recreatie; 

Het openbaar wandelpad dient goed aangesloten te warden op wandelroutes in de 
omgeving ; 
Het ecologisch kerngebied dient op de ecologische verbindingszones aangesloten te 
worden; 
Herinrichting en uitbreiding van de golfbaan mag de huidige biotoop niet bescha
digen; uitgangspunt is behoud en versterking. 

Uitgangspunten clubhuis 
Het nieuwe clubhuis is een representatief en sprekend gebouw; 
De locatie en uitstraling van het gebouw hebben een relatie met elkaar; 
Het gebouw speelt in op de plek; 
Het gebouw is compact vormgegeven; 
Het bouwwerk voldoet aan de eisen van welstand ; 
Het clubhuis wordt a Ileen gebruikt conform de functie; 
Aan de (hoofd)functie (golfbaan) gelieerde horeca is toegestaan in het clubhuis. 

Uitgangspunten driving range 
De go!fclub re<:1liseert een driving range waar iedereen (tegen bE:iaiiny van een 

redelijke vergoeding) mag oefenen ; 
De drivingrange wordt landschappelijk ingepast ; 
De driving range mag niet verlicht warden; 

De driving range is zodanig georienteerd dat de ballen grotendeels binnen de grenzen 
van het terrein terecht komen en dat de afscheiding door middel van hekwerken I 
ballenvangers niet nodig is; 
De bebouwde delen van de drivingrange bestaan uit 10 overdekte afslagplaatsen, een 
toilet en (beperkte) opslagruimte. 

Uitgangspunten greenkeepersloods 
Realisatie van een gebouw/loods voor de opslag van materiaal en gereedschap; 

Mogelijkheid voor opslag van materiaal in de open lucht; 

Eigen entree via de Haarlaan op de Parkweg ten behoeve van bevoorading; 

lngepast in het landschap. 
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oversteek 
Eikslaan 

(golfers) 

oversteek 

Eikslaan 

(golfers.auto's) 

parkeerplaats 

(over1oop) (1) 

(1) in een laatste aanpassing van het ontwerp is de ontsluiting van de overloopparkeerplaats 
geschrapt, de overloopparkeerparkeersplaats ontsluit via de ontsluiting van de 

hoofdparkeerplaats op de entree op Parklaan, zie ook figuur 5.1 O 

Figuur 5.6 Schetsontwerp Golfbaan De Haar [Bruno Steensels, 201 O & Van Aalderen, 201 O] 
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Voorgenomen activiteit: uitbreiding en herinrichting golfbaan 

Golfbaan algemeen 

~ 
oraB1ewoud 

Op basis van het programma van eisen is een ontwerp gemaakt door Bruno Steensels (zie 

figuur 5.6). Op basis van dit ontwerp is de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan 
beschreven en zijn de milieueffecten beoordeeld in dit MER. 

Heringerichte golfbaan 
In het Zuiderpark warden 5 nieuwe holes voorzien: 7, 8, 9, 11 en 17. Deze holes warden 

gedeeltelijk voorzien in de oorspronkelijke, nu deels verdwenen, open ruimten in het 

landschapsontwerp van Copijn uit 1906. Hiervoor moet een deel van het parkbos gekapt 
en gerooid warden. Uitgangspunt hierbij is dat de golfbaan zoveel mogelijk gebruik maakt 

van open ruimtes in het oorspronkelijke parkontwerp, en niet andersom dat het 

parkontwerp aangepast wordt aan de golfbaan. De bomen die verdwijnen warden 
gecompen-seerd, deels in het park, deels erbuiten. De overige holes op de bestaande 

golfbaan blijven gehandhaafd. In de centrale waterpartij is herstel van een groot eiland 

voorzien. Daarnaast warden in de zuidoosthoek twee waterlopen vergroot. 
Op een locatie centraal in het plangebied wordt een nieuw clubhuis gebouwd. Het 

bestaande clubhuis wordt afgebroken. Nabij het clubhuis is een parkeerruimte voorzien. 

Aan de oostzijde van het park wordt een openbaar toegankel ijk wandelpad aangelegd. De 
Haarlaan wordt autovrij gemaakt. In het zuidwestelijke gedeelte van het Zuiderpark wordt 

een nieuwe greenkeepersloods gebouwd. De bestaande greenkeepers-wordt afgebroken. 

deelgebied A: noordoostelijke uitbreiding 

Op 2,6 ha. ten noordoosten van de bestaande golfbaan wordt een nieuwe drivingrange 

gerealiseerd met een lengte van 240 m. Vanaf de afslagplaats is de drivingrange 120 m. 

breed, daarna verbreedt de drivingrange naar 150 m. De drivingrange is noord/zuid 

georienteerd en wordt in noordelijke richting bespeeld. Aan de zuidzijde wordt een 
overdekte afslagplaats gerealiseerd met ca. 10 afslagplaatsen, een toilet en een 

opslagruimte. De afmetingen bedragen ca . 40m (lengte) x 7m (diepte) x 4m(hoogte) . 

De driving range wordt landschappelijk ingepast de driving range blijft vlakgelegen, wordt 
niet omgeven door netten en wordt niet verlicht. De aanwezige bomen langs de watergang 

warden in de drivingrange opgenomen. Wei moet de huidige (A-)watergang ca. 30 m 
verplaatst worden naar het oosten. Dit in verband met de benodigde breedte voor de 

drivingrange. Dit om golfers in noordwestelijke richting af te laten slaan, zodat de kans of 

afzwaaiende ballen in de percelen ten oosten van de driving range zo beperkt mogelijk 
gehouden wordt. 

deelgebied B: zuidoostelijke uitbreiding 
In het zuidoostelijke p!angebied z:ijn op 8,4 ha. 2 nieuwe holes voorzicn (2 en 3). Deze 

holes zijn noord/zuid georienteerd. Gezien de archeologische waarden in dit gebied 

wordt ter plaatse van de archeologische waarden voor de aanleg van de holes niet dieper 
gegraven dan de bouwvoor (0,2 m.) en wordt niet meer relief opgebracht dan 0,5 tot 

lokaal maximaal 1,5 m. Er wordt in dit gebied 1 poel aangelegd (buiten de archeologische 

waarden) . Wei wordt groen aangelegd in de vorm van enkele boomgroepen.Aan de 

zuidzijde wordt langs de Parkweg is een overloopparkeerruimte voorzien, afgeschermd 

door bomen. Op een tweetal locaties is een verbinding middels een pad voorzien tussen 
de zuidoostelijke uitbreiding en het Zuiderpark. De Eikslaan zal gebruikt warden door 

overstekende golfers, terreinbeheerders en om het overloopparkeerterrein te bereiken. De 
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door het gebied lopende watergang wordt verplaatst naar de noordgrens van de 

uitbreiding. 

a 

c 

d 

Figuur 5. 7 
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Ligging driving range (a) , huidige situatie (b) , plattegrond (C) en vooraanzicht 
overdekte afslagplaats (d) [Kroeze Ruys Architecten in Van Aalderen, 2008] 

deelgebied C: westelijke uitbreiding 

Ten westen van de bestaande golfbaan worden ten zuiden van de parkeerplaats voor 

Haarzuilens op 6,0 ha. 2 nieuwe holes aangelegd (13 en 14) . Deze holes zijn noord/zuid 
georienteerd. Langs en tussen de holes worden waterpartijen gerealiseerd. Dit levert 

grond op voor de accidentatie van het terrein en geeft de mogelijkheid voor waterberging. 

In het gebied warden twee bosgroepen voorzien langs de Haarlaan en in de bocht van de 
Parkweg en de Rijndijk (waarbij rekening gehouden is met behoud van voldoende zicht 

voor verkeer van de Parkweg op de Rijndijk en andersom) . Om vanaf hole 12 de tee van 13 
te bereiken en om vanaf hole 14 de tee van 15 te bereiken moet de Haarlaan warden 

overgestoken, nabij de Parkweg. 
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Beschrijving per hole 

Hole 1 (Zuiderpark) 

~ 
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Hole 1 vervangt de bestaande hole 5, waarbij de slagrichting wordt omgedraaid, van west 

naar oost. Om de hole meer lengte te geven worden aan de westzijde en oostzijde van de 
hole bomen gekapt. Hiermee worden tevens twee zichtlijnen (waaronder die op de kerk

toren van Vleuten), die over de hole lopen parallel aan de slagrichting versterkt. Tevens 
wordt op hole 1 een verdwenen splitsing in de krakeling hersteld. De waterpartij (geen 

onderdeel van het ontwerp van Copijn) wordt enigszins verkleind. 

Hole 2 en 3 (zuidoostelijk uitbreidingsgebied) 

Hole 2 en 3 warden twee lange, parallel aan elkaar gelegen holes, waarbij hole 2, komend 

vanaf de green van hole 1 in zuidelijke richting wordt bespeeld. Hole 3 wordt in noorde

lijke richting bespeeld. De holes krijgen beperkt relief. Gezien de arc:heologische waarden 
in het gebied wordt er niet dieper dan de bouwvoor vergraven. Buiten de archeologisch 

meest waardevolle zones, wordt een poel aangelegd (wens van Natuurmonumenten om 
een stepping stone tussen de poelen in het Zuiderpark en poelen ten oosten van de 

golfbaan te realiseren. De holes zijn zo georienteerd en warden zo vormgegeven dat ze 

zoveel als mogelijk aansluiten bij het landsc:happelijk karakter van de omgeving en 
zichtlijnen c:reeren in noord-zuid ric:hting. Verspreid rond de holes warden boomgroepen 

voorzien. Deze warden aangelegd op heuveltjes om sc:hade aan arc:heologisc:he waarden 
door beworteling te voorkomen. Ten behoeve van de golfbaan wordt de noordelijke (A-)

watergang naar het noorden verplaatst en begeleidt doot een elzenhaag. 

Hole 4 (Zuiderpark) 

Hole 4 ligt op dezelfde locatie als de bestaande hole 4, zij het dat de hole ingekort is en 

deels versc:hoven ten behoeve van de ontsluitingsweg naar het clubhuis. De hole wordt in 

noordelijke ric:hting bespeeld. Voor de green is de bestaande waterplas vergroot. Aan de 

noordzijde van de hole wordt de scheiding met hole 1 versterkt door de aanplant van een 

bomen9roep. Ten behoeve van de tees en carry aan de zuidzijde van dP. hole worde.n 

bomen gekapt. Hiermee wordt teven de over de hole lopende zichtlijn versterkt. 

Hole 5 (Zuiderpark) 

Hole 5 is een korte hole tussen hole 4 en het clubhuis, deels op de locatie van de huidige 

hole 6. Ook hole 5 is ingekort, vanwege de de ontsluitingsweg naar het c:lubhuis. Hole 5 
wordt in zuidelijke richting bespeeld. Ten behoeve van hole 5 moeten een paar 

karakteristieke en waardevolle bomen warden gekapt. 

Hole 6 (Zuiderpark) 

Hole 6 ligt grotendeels op de bestaande hole 9, wordt in noordelijke ric:hting bespeeld en 

heeft de green op de huidige driving range. Over en door hole 6 liggen diverse zic:htlijnen. 
De£e btijven aHe behouden en ~1vorden enigs~ins vcrstcrkt door de versterking van de 
boomgroepen (het ontwerp van Copijn volgend) tangs de zic:htlijnen. Ten noorden van 

hole 6 wordt de krakeling hersteld. 

Hole 7 (Zuiderpark) 

Hole 7 is een nieuwe hole in een deel van het Zuiderpark dat nog niet werd gebruikt door 

de golfbaan. De tees liggen ten noorden van hole 6, er wordt in zuidoostelijke richting 

afgeslagen waarna in zuidelijke richting op de green wordt gespeeld. Ten behoeve van de 
aanleg van de hole moeten diverse bomen warden gekapt. Hiermee warden tevens 

zichtlijnen versterkt. Hole 7 volgt de orientatie van de krakeling ter plaats. De krakeling 
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wordt visueel (met verdicht zand) maar niet functioneel hersteld. Aan de noordzijde van 

hole 7 wordt een wandelpad aangelegd met een verbinding naar de brug over de 
Bochtdijk naar het Noorderpark. 

Hole 8 (Zuiderpark) 
Hole 8 is een nieuwe, complexe hole, waarbij de centrale waterpartij moet warden 

gepasseerd. Ten behoeve van hole 8 moet een aantal bomen warden gekapt. De kap van 
bomen op de westelijke oever van de waterpartij herstelt het ontwerp van Copijn en de 
neemt een belemmering voor een zichtlijn weg. De oeverlijn ter plaatse wordt enigszins 

aangepast, maar het ontwerp van Copijn geeft hier ter plaatse ook een uitstulping aan. 
Ook op de oostelijke oever wordt de oeverlijn enigszins aangepast. Het uitzichtspunt ten 

zuiden van hole 8 blijft behouden. 

Hole 9 (Zuiderpark) 
Hole 9 is een nieuwe hole centraal in het Zuiderpark. De holes wordt in zuidelijke richting 

bespeeld. De tees liggen ten noordwesten van de waterpartij, de green ten zuidoosten 
ervan, nabij het clubhuis. Ten behoeve van de hole warden op beide oevers van de 

waterpartij bomen gekapt. Daarnaast warden bomen gekapt in de boskern. De hole blijft 
geheel omsloten door bomen. De kap van bomen komt ten goede van een aantal 
zichtlijnen. Onderdeel van hole 9 is herstel van het eiland in de waterpartij. Het eiland 

wordt beplant met bomen en met twee bruggen verbonden met de oevers. 

Hole 10 (Zuiderpark) 

Hole 10 ligt op de plaats van de huidige hole 8 en wordt in noordelijke richting bespeeld. 
De vormgeving van de hole wordt enigszins aangepast. Er warden enkele bomen gekapt 
ten behoeve van de afslagplaatsen. Daar staat tegenover dat de boompartijen aan 
weerzijden van de hole warden versterkt met nieuwe boomaanplant. Ten oosten van hole 
10 wordt de structuur van de krakeling hersteld. Ten westen van hole 10 warden de al 

bestaande kleine waterpartijen uitgebreid tot een grate. Hierbij wordt mogelijk het 
noordelijk deel als poel geisoleerd ten behoeve van de kamsalamander en andere 
amfibieen. 

Hole 11 (Zuiderpark) 
Hole 11 is een nieuwe hole tussen de bestaande holes 1 (wordt 12) en 9 (wordt 6). Hole 

11 wordt in noordelijke richting bespeeld. Hole 11 komt op een al bestaande open plek in 
het park en de huidige driving range, er hoeven geen bomen te warden gekapt. De 

bomenpartij tussen hole 11 en hole 6 wordt versterkt door de aanplant van bomen. 
Hiermee warden tevens de zichtlijnen over hole 11 en hole 6 versterkt. De bestaande 
kleine poel wordt uitgebreid tot een grotere poel. 

Hole 12 (Zuiderpark) 
Hole 12 ligt op de locatie van de huidige hole 1 en wordt in zuidelijke richting bespeeld. 

De afslagplaatsen liggen deels op de huidige drivingerange, deels op de locatie van het 
huidige clubhuis. Om de tees van 12 te scheiden van de fairway en green van 11 wordt 
tussenin een waterpartij gerealiseerd op de plaats waar nu ook al een (kleine) waterpartij 
gelegen is. De bosrand ten westen van 12 wordt versterkt, de krakeling wordt hersteld 
(visueel, niet functioneel). 

Hole 13 en 14 (Westelijke uitbreiding) 
Holes 13 en 14 zijn twee nieuwe holes gelegen in het westelijke uitbreidingsgebied. Ze 

zijn toegankelijk vanuit het Zuiderpark middels een entree aan de zuidoostzijde van de 
uitbreiding. Vanuit de entree wordt eerst hole 13 bespeeld in noordwestelijke en 
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noordelijke richting, waarna hole 14 wordt bespeeld in zuidelijke richting. Het 

uitbreidingsgebied ligt op de overgang van het park naar het cope-ontginnengebied 
Nieuwkoop en Harmelen en maakt deel uit van het sfeergebied Parkbos in het 

landinrichtingsplan. Het uitbreidingsgebied wordt van het cope gebied gescheiden door 

de Rijndijk, waardoor een deel van de relatie met het uitbreidingsgebied verbroken is. In 
het westelijke uitbreidingsgebied wordt een landschap voorzien dat contrasteerd met het 

Zuiderpark en de oostelijke uitbreidingsgebieden. Er warden forse waterstructuren en een 

waterpartij gecreeerd. Aan de buitenranden van de holes warden boomgroepen voorzien, 
waarbij behoud van zicht voor verkeer vanaf de Parkweg en Rijndijk als randvoorwaarde is 

meegenomen .. 

Hole 15 (Zuiderpark) 

Hole 15 ligt op de locatie van de huidige hole 2, maar wordt in westelijke richting 

gedraaid. Hole 15 wordt zuidoostelijke richting bespeeld. Ten behoeve van de nieuwe 

afslagplaatsen worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat op de verlaten 

afslagplaatsen van de huidige hole 2 bos wordt hersteld, deels ter afscheiding van hole 
10, deels ter herstel van het ontwerp van Copijn. De hole wordt doorsneden door de 

krakeling. De krakeling wordt als structuur hersteld, maar is niet vrij bewandelbaar. 
Daarnaast wordt de hole doorsneden door een nieuwe waterloop 

Hole 16 (Zuiderpark) 
Hole 16 ligt in het zuidelijk deel van de golfbaan op de locatie van de huidige hole 3. Wei 

is de hole verlengt in westelijke richting, ten behoeve waarvan bomen gekapt warden. 

Ook centraal op de hole warden bomen gekapt om de gewenste speelbreedte te krijgen. 
Ook wordt de boskern ter plaatse versterkt door de aanplant van nieuwe bomen en is een 

nieuwe waterpartij voorzien . Het zuidelijk deel van deze hole valt overigens buiten het 

oorspronkelijk ontwerp van Copijn. 

Hole 17 (Zuiderpark) 

De huidige hole 4 wordt vervangen door een nieuwe hole 17. Centraal in hole 17 I igt een 
waterpartij. gevormd uit de huidige waterloop ter pl;iatsR. TP.n hehoeve v11n de aan!eg van 

de nieuwe tees en green warden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat de boskern ten 
zuiden van hole 17 wordt versterkt. 

Hole 18 (Zuiderpark) 
Hoie 18 is een nieuwe hole op de iocaties van de huidige holes 7, een deel van 6 en een 

deel van 4. Hij wordt in noordwestelijke richting bespeeld, waarbij de centrale waterpartij 

moet warden overgestoken. Ten behoeve van hole 18 warden diverse bomen gekapt, 
waardoor een nieuwe zichtlijn wordt gecreeerd. De oevers van de waterpartij warden niet 

aangepast. 
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Figuur 5.8 

Figuur 5.9 

Achter, voor en zijaanzicht concept- ontwerp nieuwe clubhuis Golfbaan De Haar, 

[Kroeze Ruys Architecten in Van Aalderen, 201 OJ 

Zijaanzicht concept-ontwerp nieuwe greenkeepersloods Golfbaan De Haar, 
[Kroeze Ruys Architecten in Van Aalderen, 201 O] 
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Bebouwing 

Overzicht gebouwen 

Op de golfbaan wordt de volgende bebouwing gerealiseerd: 

Clubhuis ca. 795 m2; 
Greenkeepersloods, ca. 480 m2; 
Afslagplaats driving range, ca. 283 m2; 
Schuilhutten. 

~ 
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Ten opzichte van de bestaande golfbaan wordt ca. 480 m3 bebouwingsoppervlak 

toegevoegd. De bebouwing wordt verplaatst. In de huidige situatie zijn de opperviaktes: 

• Clubhuis inclusief veranda en bergingen ca. 834 m2 

• Greenkeepersloods ca. 245 m2. 

• Schuilhutten 
Er is op de golfbaan, vergelijkbaar met de huidige situatie, geen beheerderswoning 

voorzien. 

Clubhuis 

Het huidige clubhuis wordt afgebroken en vervangen door een nieuw clubhuis centraal op 

de golfbaan, op de locatie van de huidige greenkeepersloods. Het voornemen is dat het 

clubhuis een landschappelijk ingepast karakter houdt en dat deze in vergelijkbare stijl als 

het huidige clubhuis zal worden uitgevoerd. Het clubhuis blijft zoals in de huidige situatie 

alleen toegankelijk voor leden en heeft geen openbaar toegankelijke horecafunctie. 

Ten behoeve van het clubhuis en om vanuit het clubhuis zicht te krijgen op de centrale 

waterpartij worden bomen gekapt. Het clubhuis is georienteerd op het zuiden. De 

noordzijde wordi zo uiigevoerd dater geen lichtuitstraling is naar de boskern ten noorden 

van het clubhuis. 

Greenkeepersloods 

De bestaande greenkeepersloods moet wijken voor het nieuwe clubhuis. Voor een nieuwe 

greenkeepersloods is gekozen voor een locatie centraal aan de zuidzijde op de golfbaan. 

Het voornemen is de greenkeepersloods vergelijkbaar met de huidige loods uit te voeren 

en landschappelijk in te passen (onderdeel van het bos) en te ontsluiten via de Haarlaan. 

Afslagplaats driving range 

Aan de zuidzijde van de driving range wordt een overdekte afslagplaats gerealiseerd met 

ca. 10 afslagplaatsen, een toilet en beperkte opslag.De afmetingen bedragen ca. 40m 

(lengte) x 7m (diepte) x 4m(hoogte).De afslagplaats zal vergelijkbaar met de huidige 

afslagplaats (enkellaags, hout) worden uitgevoerd. Drivingrange en afslagplaats worden, 

in tegenstelling tot wat gebruikelijk is op golfbanen, niet verlicht en zijn daarmee alleen 

bij daglicht te gebruiken. 

Schuilhutten 

Verspreid over de golfbaan worden enkele schuilhutten gerealiseerd, bedoeld om te 

schuilen bij (hevige) regenval en onweer. De schuilhutten worden in hout uitgevoerd en 
hebben het karakter van een tuinhuisje. 
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Specifieke inrichtingsaspecten 

Landschappelijke I cultuurhistorische inpassing 

Algemeen 
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Bij de herinrichting van het Zuiderpark zijn naast de golfbaantechnische wensen en de 
ecologische waarden, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het park 

uitgangspunt voor het ontwerp geweest. Nevendoelstelling van de golfbaan is het behoud 
en versterking van de (nog) bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden en 

herstel van verloren gegane waarden. Dit is ook vereist gezien de beschermde status van 
het park als Rijksmonument. In het ontwerp is ernaar gestreefd de essenties van de 
hoofdstructuur van het parkontwerp van Copijn te behouden en versterken waar nog 

aanwezig en te herstellen waar mogelijk. 

Zuiderpark 
De herinrichting van het Zuiderpark is gebaseerd op een ruimtelijk historische analyse 

van het park. De nieuwe holes zijn zodanig gesitueerd dat het vrijmaken van bos niet 
alleen ten behoeve komt van de golfbaan, maar juist op die plaatsen gebeurt waar het ook 
vanuit het herstel van het parkontwerp (openheid, zichtlijnen) nut heeft. Het clubhuis 

wordt zodanig gesitueerd dat het buiten de zichtlijnen door het park valt. Bij het ontwerp 
van de herinrichting is rekening gehouden met de waarde van het park (en meer specifiek 

de bomen) voor vleermuizen en verdere natuurwaarden. 
De waaier van zichtlijnen is als uitgangspunt genomen in het ontwerp van de golfbaan in 

het Zuiderpark. Het groen op de golfbaan is zo gepositioneerd dat de zichtlijnen blijven 

behouden of worden hersteld: 
• Zichtlijn 1 wordt versterkt door de kap van bomen aan de zuidzijde van hole 4; 

• Zichtlijn 4 wordt hersteld door de kap van bomen bij hole 7; 
• Zichtlijn 5 wordt versterkt door de kap van bomen bij hole 9; 

• Zichtlijn 6 en 7 worden hersteld door kap van bomen bij hole 1; 

• Zichtlijn 9 en 10 worden hersteld/versterkt door de kap van bomen op de oevers 

van de waterpartij bij hole 8 en 9. 

• De overige zichtlijnen blijven behouden. 
Het oostelijke uitzichtpunt aan de oever van de centrale waterpartij blijft behouden. Door 
het herstel en de versterking van de zichtlijnen 9 en 10 wordt de uitzichtwaarde van het 
punt groter. Het punt is bereikbaar vanaf het wandelpad aan de oostzijde van de golfbaan 
en kan door recreanten worden benut. 
Ook het westelijke uitzichtpunt blijft behouden en ook hier worden de zichtlijnen 
versterkt. Echter, toegang voor recreanten is hier vanuit veiligheid en baanontwerp niet te 
realiseren. 
De centrale waterpartij blijft in het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding intact. Op een 

aantal locaties (hole 1, 7, 8, 9, bij het clubhuis) worden bomen gekapt, waarmee het 
contrast tussen open en gesloten delen van de oever toeneemt. 
Het grote eiland centraal in de centrale waterpartij wordt hersteld en krijgt een 

verbindende rol in hole 9 om van de afslag ten westen van de waterpartij naar de green 
ten oosten van de waterpartij te komen. De oorspronkelijk in het ontwerp van Copijn 
aanwezige kleinere eilandjes worden niet hersteld. Het kleine slingerende beekje ten 

zuidwesten van de centrale waterpartij blijft behouden. 
De krakeling wordt visueel hersteld en zichtbaar gemaakt middels een verdicht zandbed. 
Vanuit veiligheidsredenen en golftechnische redenen is het niet mogelijk de krakeling 
open te stellen voor wandelaars. 
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De driving range wordt landschappelijk ingepast vlak, open en zonder netten en ver
lichting. De bebouwing van de driving range, de daadwerkelijke afslagplaats, wordt 

ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range nauwelijks opvallen. 

B: Zuidoostelijke uitbreiding 

De zuidoostelijke uitbreiding volgt de landschappelijke structuur noordnoordoost I 
zuidzuidwest. Er wordt wel relief aangelegd en graen toegevoegd aan het gebied, maar zo 

beperkt mogelijk en alleen voor zover vanuit golftechnisch oogpunt wenselijk en rekening 

houdend met de bescherming van het bodemarchief. 

C: Westelijke uitbreiding 

De westelijke uitbreiding tast de landschappelijke structuur naar verwachting niet aan. 

Het karakteristieke verkavelingspatroon van de cope/ontginningen is niet (meer} 

aanwezig in het gebied tussen de Rijndijk en de Haarlaan. Het gebied zelf verliest een 

deel van zijn openheid door de aanleg van enig relief en groenstructuren. De 
karakteristieken van het open landschap zijn in principe maatgevend voor de inrichting 

van dit deelgebied. De inrichting van de holes volgt de landschappelijke structuur 
gevormd door de driehoek Haarlaan-Parkweg-Rijndijk. 

Relief /Grandverzet 

Algemeen 

Bij de inrichting van een golfbaan kan gebruik gemaakt worden van hoogteverschillen. 

Het is voor een golfer aantrekkelijk en uitdagend dat hij I zij niet het totale overzicht over 
de hole en de baan heeft. In het landschapspark past dit in het landschappelijk karakter 

waar bosjes, heggen en houtwallen het zicht op de omgeving beperken. In de zuid

oostelijke en zuidwestelijke uitbreidingsgebieden wordt relief aan het landschap 

toegevoegd. In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt ernaar gestreefd zo min 

mogelijk relief aan te brengen. Ten behoeve van de vorming van relief is het nodig om 

grondverzet te plegen (uitgraven van waterpartijen, lagere delen, aanbrengen 

ophogingen}. De benodigde grand komt uit de aanleg van vijvers en eventueel uit 

bovengrond die vervangen moet worden ten behoeve van de aanleg van greens. Er wordt 

naar gestreefd zo min mogelijk grond aan te voeren. Een eerste inschatting is dat ca. 

150.000 m3 grand benodigd is voor accidentatie van de van de baan. Ca. 80.000 m3 

grond komt vrij uit de aanleg van nieuwe waterpartijen. Dit betekent dat ca . 70.000 m3 
aangevoerd moet warden van elders. Aan de hand van het ontwerp zal in later stadium 

een grondbalans worden opgesteld en worden berekend hoeveel grond er beschikbaar 

komt voor reliefvorming. 
---rll"<ll~'1 

Relief op de bestaande golfbaan 
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In het Zuiderpark verandert het relief niet wezenlijk ten opzichte van de huidige situatie. 

Ten behoeve van de nieuwe holes wordt het bestaande relief waar golftechnisch nodig 

aangepast. Uitgangspunt hierbij is dat het past in het ontwerp van Copijn. 

A: Noordoostelijke uitbreiding 

De driving range wordt niet geaccidenteerd. Het landschap behoudt het huidige vlakke 

karakter. 

B: Zuidoostelijke uitbreiding 

In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt relief aangebracht. Het relief blijft vanwege 

de bestaande cultuurhistorisch-landschappelijke waarden beperkt tot maximaal 0,2 m 

ontgraven en maximaal 1,Sm ophogen. Het behoud van het bodemarchief stelt in dit 

deelgebied grenzen aan de toegestane ontgravingsdiepte. 

C Westelijke uitbreiding 

In het westelijk uitbreidingsgebied vindt accidentatie plaats tot maximaal 2,80 m boven 
het huidige maaiveld. Reliefvorming gebeurt met grond vrijkomend uit de waterpartijen. 

Water 
Water speelt een belangrijke rol op een golfbaan. Het zorgt voor: 

Een aantrekkelijke landschappelijke inpassing van de golfbaan; 

Een uitdagende en onderscheid makende hindernis in het golfspel; 
Veiligheid, door het creeren van ruimte tussen holes; 

Een aantrekkelijk uitzicht vanuit de golfaccommodatie eromheen; 

Vrijkomende grond waarmee relief op de golfbaan kan worden gerealiseerd; 

Oppervlaktewater voor beregening van intensief bespeelde delen van de golfbaan 

(greens, tees, delen van de fairways); 

Drainage van greens en tees. 

Daarnaast draagt water op de golfbaan bij aan doelstellingen op het gebied van natuur en 

water: 

Waterpartijen en watergangen (en met name natuurvriendelijke oevers) geven ruimte 

voor natuurontwikkeling; 
Waterpartijen geven ruimte voor waterberging: het bergen van overtollig water en het 

vasthouden van gebiedseigen water. 

Uitgangspunt bij het ontwerp van de waterstructuur is de bestaande waarden en 

structuren zoveel mogelijk te behouden. In het Zuiderpark speelt water een belangrijke rol 

in het ontwerp van Copijn (zie paragraaf 4.2). Deze waterstructuur dient te worden 
behouden en, daar waar in het verleden verdwenen. te worden hersteld en versterkt. 

In de uitbreidingsgebieden moet een tweetal A-watergangen (deels) worden verlegd. 

In het kader van Landinrichting Haarzuilens is afstemmingsoverleg gevoerd met het Hoog

heemraadschap Stichtse Rijnlanden. In dit overleg zijn door het Hoogheemraadschap 

voorwaarden en uitgangspunten voor de waterhuishouding genoemd. Ten opzichte van de 

bestaande situatie moet de waterstaatkundige situatie tenminste gelijk blijven ("stand

still-principe"). Er wordt naar gestreefd dat de uitbreiding van de golfbaan niet leidt tot 

een toename van de noodzaak (gebiedsvreemd) water aan te voeren. Extra verhard 

oppervlak wordt gecompenseerd in de vorm van waterberging voor de opvang van 
neerslag in piekperiodes. Daarnaast is bij realisatie van waterpartijen aandacht voor het 
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voorkomen van ongewenste kwel/infiltratie door het doorboren/ doorsnijden van 

afsluitende kleilagen. 

In het ontwerp is ruimschoots aandacht besteed aan het aspect water. Er wordt (met name 

in deelgebied C) 2,6 ha nieuw open water gerealiseerd. Ook op de bestaande golfbaan 
neemt het areaal oppervlaktewater toe, waarbij de cultuurhistorische waarde van de 

watergangen en -partijen blijft behouden. 

Zuiderpark 

De karakteristieke waterpartij centraal in het Zuiderpark blijft gehandhaafd. Centraal in de 
waterpartij wordt een eiland gerealiseerd, zoals ook in het oorspronkelijk ontwerp van 

Copijn voorzien. Daarnaast wordt een aantal van de bestaande waterpartijen aangepast, 

uitgebreid en/of met elkaar verbonden. Dit wordt zodanig gedaan dat de waterpartijen 

geschikt blijven of worden voor amfibien als de kamsalamander. In de grotere 

waterpartijen (behalve de centrale waterpartij) kan dit betekenen dat drempels in het 

water worden gelegd om delen van de waterpartij te isoleren en visstand in deze delen 
zoveel als mogelijk te voorkomen. De huidige kleine poel bij het huidige clubhuis wordt 

vergroot. De gefragmenteerde poelen bij de huidige hole 8 worden met elkaar verbonden 
tot een grotere waterpartij/-gang. De huidige poel bij hole 1 wordt enigszins verkleind. De 

poel ten zuiden hiervan bij hole 4 wordtjuist vergroot. De huidige watergang ten zuiden 

van hole 4 wordt verbreed en aangepast tot poel in de nieuwe hole 17. De verharding in 

het Zuiderpark neemt weliswaar toe, maar de toename in oppervlak oppervlaktewater 

geeft voldoende compensatie in de vorm van retentie . Voor het gehele plangebied met de 

nieuwe routing van de holes wordt een nieuwe drainage aangelegd. 

A: Noordoostelijke uitbreiding 

Op en rond de driving range wordt geen nieuw water aangelegd. De bestaande water

gangen langs de driving range blijven bestaan, wel wordt de A-watergang langs de 

oostzijde ca. 30m naar het oosten verlegd. De verharding door de driving range blijft 

hetzelfde als in de huidige situatie en behoeft geen nadere compensatie. 

B: Zuidoostelijke uitbreiding 

In de zuidoostelijke uitbreiding worden vanwege de archeologische waarden in de onder· 

grond geen waterpartijen of -gangen aangelegd. De bestaande A-watergang in het gebied 

wordt gedempt en ca 1 SOm naar het noorden verplaatst, langs de oostzijde van de 
golfbaan wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. De watergangen langs het gebied 

blijven gehand-haafd en worden langs de noordzijde van de uitbreiding met elkaar 

verbonden. De parkeerplaats wordt halfverhard uitgevoerd, zodat regenwater kan 
infiltreren in de ondergrond en geen retentie gecompenseerd hoeft te worden. 

Er wordt alleen drainage aangelegd op de (verhoogde) greens en tees. Dit om geen 

archeologische waarden in de ondergrond te verstoren. 

C: \"Jcstclijke uitbreiding 
Ten westen van de huidige golfbaan wordt nieuw oppervlaktewater gecreeerd en hoeven 
geen watergangen gedempt te worden. De watergangen worden gekoppeld aan de 

watergangen langs de golfbaan en kunnen zo fungeren als waterberging. De oevers van 
de waterpartijen worden natuurvriendelijk uitgevoerd. 
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De belangrijkste effecten van de uitbreiding van de golfbaan op de natuurwaarden van het 

plangebied en omgeving hangen samen met het stoppen van het agrarisch bedrijf, het 

verwijderen van bomen en struiken, het grondverzet, de groeninrichting, het groenbeheer 

en de toename van het aantal menselijke (auto)bewegingen. Bij de uitbreiding van de 

golfbaan, in de aanlegf ase en eerste gebruikfase, zullen de natuurwaarden op de 

bestaande golfbaan onder druk komen te staan. In het ontwerp is getracht de schade voor 

beschermde soorten en de ecologische hoofdstructuur zoveel mogelijk te mitigeren en te 

compenseren. 

Zuiderpark 

Door de reconstructie van het bestaande golfterrein in het Zuiderpark wordt ongeveer 4,8 
ha. parkbos gekapt, ca 780 bomen, ca. 5% met een stamdiameter van ca . 100 cm of 

grater, 40% met een stamdiameter van ca. 70 cm en 45% met een stam-diameter ca. ca. 

30 cm. Het betreft vooral eik, esdoorn, es en linde. Bomen en beplanting wordt op 

verscheidene plekken verwijderd, dit door toevoeging en verplaatsing van de holes. Het 

verloren bosareaal wordt gecompenseerd zowel binnen als buiten het plangebied. Gezien 
de leeftijd van het bos bedraagt de compensatie 170% = 8, 15 ha. Ongeveer 3,6 ha kan in 

het gebied van de 18 holes baan worden gecompenseerd. Compensatie van de overige 

4,5 ha zal elders plaatsvinden en wordt in later stadium verder uitgewerkt. 

A: Noordoostelijke uitbreiding 

De noordoostelijke uitbreiding heeft geen wezenlijke effect op natuur. Het gebied blijft 
grotendeels wat het is. Watergangen met mogelijk beschermde soorten blijven gehand

haafd. 

B: Zuidoostelijke uitbreiding 

In de zuidoostelijke uitbreiding worden watergangen gedempt. Dit heeft geen wezenlijk 

effect op de beschermde soorten erin: individuen worden voorfgaand aan de demping 

gevangen en elders uitgezet, er is voldoende waterbiotoop in de omgeving en er wordt 

een nieuwe watergang gerealiseerd. Aanleg van rough en groenstructuren biedt ten 

opzichte van grasland meer mogelijkheden voor biotoopontwikkeling. 

C: Westelijke uitbreiding 

De westelijke uitbreiding heeft a Ileen maar positieve effecten op natuur. Er komen geen 

beschermde waarden voor, er wordt geen bos gekapt en er worden geen watergangen 

gedempt. Daarentegen bieden de aanleg van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, 
rough en groenstructuren ten opzichte van de huidige agrarische situatie meer 

mogelijkheden voor biotoopontwikkeling. 

Ontsluiting 

De ontsluiting van de golfbaan gaat veranderen. De bestaande golfbaan wordt ontsloten 

via de Haarlaan en heeft een entree aan de noordwestelijke zijde van de golfbaan. De 

nieuwe golfbaan wordt ontsloten via de Parkweg. Dit is golfontwerptechnisch het meest 

efficient gezien de verplaatsing van het clubhuis en de driving range. Er moet nog nader 
beschouwd worden of aanvullende maatregelen nodig zijn om een veilige in- en uitrit te 

garanderen. Ten behoeve van de ontsluiting van het clubhuis wordt een weg over de 

golfbaan aangelegd vanuit de zuidoostelijke entree naar het clubhuis. De greenkeepers

loods wordt ontsloten via de Parkweg-Haarlaan. 
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Tussen de "hoofd"parkeerplaats in het bestaande park en de overloopparkeerplaats in 

het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt een verbinding gelegd met passage van de 
Eikslaan. Fietsverkeer op de Eikslaan heeft hierbij voorrang. Hetzelfde geldt ook voor de 

beide andere oversteken van golfers over de Eikslaan en de Haarlaan. 

Parkeren 

Op de nieuwe golfbaan worden twee parkeerruimtes voorzien: 
Nabij het clubhuis centraal op de golfbaan: ca. 80 plaatsen; 

Nabij de entree aan de Parkweg: ca. 40 plaatsen overloopparkeerplaats bij drukte. 

Voor een golfbaan geldt als norm 6 tot 8 parkeerplaatsen per hole [CROW, 2003]. Een 18 
holes golfbaan zou daarmee tussen de 108 en 144 parkeerplaatsen moeten hebben. Met 

120 plaatsen voldoet Golfbaan de Haar aan de norm. De parkeerplaatsen worden enkel 

met het oog op veiligheid verlicht, maar zo min mogelijk. De parkeerplaats wordt 

halfverhard uitgevoerd. Beide parkeerruimtes warden middels een gezamenlijke 

ontsluiting op de Parkweg aangesloten (figuur 5. 1 O). Beide parkeerplaatsen worden met 

elkaar verbonden door een weg over de Eikslaan. 

In de richtlijnen is gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een 
multifunctionele parkeerplaats voor leden van de golfvereniging, overige bezoekers aan 

de golfbaan en bezoekers van evenementen op het Kasteel de Haar. Hieraan is in dit MER 

geen invulling gegeven. De parkeerproblematiek rond (evenementen van) Kasteel De Haar 
en oplossingen hiervoor zijn apart afgewogen in het bestemmingsplan Haarzuilens. 

Besloten is de evenementen van Kasteel De Haar en het daaraan gekoppelde 

evenementenparkeren vanwege de gewenste tijdelijkheid ervan, niet in het 
bestemmingsplan Haarzuilens te bestemmen. Er zal hierover buiten het bestemmingsplan 

om een tijdelijke regeling worden getroffen. 

Openbaarheid I recreatief medegebruik I nevenactiviteiten 
Golfclub De Haar is een niet-openbare golfvereniging. Dit blijft zo bij uitbreiding naar 18 

holes. Wei kunnen in plaats van de huidige ca. 500 leden 400 extra golfers lid worden van 

de golfclub. Daarnaast blijft de golfbaan toegankelijk voor greenfeespelers en blijven op 

maandag bedrijvendagen bestaan. De driving range is toegankelijk voor iedereen die in 

het bezit is van een golfvaardigheidsbewijs (GVB) of daarmee bezig is en kan tegen 

betaling bezocht worden. De mogelijkheden voor recreatief medegebruik van de golfbaan 

worden vergroot. Er wordt een openbaar toegankelijk wandelpad in de rand van het 
golfbaanterrein aangelegd, waardoor wandelaars de golfbaan en het Zuiderpark kunnen 

beleven. Dit pad sluit aan op de brug over de Bochtdijk en verbindt zo het Zuiderpark met 

het Noorderpark. Het pad sluit ook aan op de Haarlaan, Parkweg, Eikslaan en Bochtdijk. Er 
zijn nog geen andere verbindingen voorzien, omdat nog niet bekend is hoe deze binnen 

de Landinrichting Haarzuilens worden gerealiseerd. Het pad is overdag open, 's avonds en 

's nachts wordt het gesloten. Het is vanuit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk grotere 
delen van de golfbaan openbaar toegankelijk te maken. Het clubhuis is en blijft alleen 

toegankelijk voor leden en vervult geen openbaar toegankelijke horecafunctie. 
Verplaatsing van de entree en parkeerruimte van de huidige noordwestelijke locatie aan 

de Haarlaan naar de zuidoostelijke locatie aan de Parkweg, geeft de mogelijkheid de 

Haarlaan als oorspronkelijke entree van Kasteel Haarzuilens in ere te herstellen en her in 

te richten als langzaamverkeerroute. De Haarlaan en Eikslaan worden in gebruik genomen 

als verbinding tussen de holes in het Zuiderpark en de holes in de uitbreidingsgebieden. 

Dit betekent dat golfers te voet of in een golfkarretje de Haarlaan en Eikslaan kunnen 
oversteken. Dit gebeurt op een locatie op de Haarlaan en op een locatie op de Eikslaan. 

Uitgangspunt hierbij is dat het fietsverkeer voorrang heeft. 
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Rondom de golfbaan worden ruime veiligheidszones aangehouden. Daarnaast is de 
slagrichting aan de grenzen van het plangebied naar binnen gericht om afzwaaiers buiten 

de golfbaan zoveel mogelijk te voorkomen. Het risico op ongelukken is door boven

genoemde maatregelen beperkt. Er worden ten opzichte van de huidige situatie geen 

hekwerken toegevoegd. 

Gebruik en beheer 

Beheer 
Het beheer omvat naast beregening en drainage maatregelen zoals maaien, afvoer van 

maaisel, bemesten, beluchten van de bodem, dressen (het aanleggen van een zeer dunne 

laag scherp zand), onkruidbestrijding en bijzaaien. De intensiteit van beheer varieert per 

onderdeel van de baan. Buiten de baan moeten de groenvoorzieningen en waterpartijen 
onderhouden worden. Dit beheer is aanzienlijk minder intensief dan dat van de baan zelf. 

De initiatiefnemer streeft naar een duurzaam, natuur- en milieuvriendelijk beheer van de 
golfbaan en streeft op termijn naar certificering voor "Committed to Green", een natuur

en milieuvriendelijke beheersfilosofie (zie kader "Committed to Green"). Het beheer zal in 

later stadium worden vastgelegd in een, gezamenlijk met Natuurmonumenten op te 
stellen beheerplan op basis van een uitgewerkt inrichtingsplan. In bijlage 1 wordt een 

algemeen overzicht gegeven van beheeractiviteiten op een golfbaan. 

Beregening/drainage 

De intensief gebruikte delen van de golfbaan (tees, greens, fairways, oefenholes en 

driving range) worden relatief intensief onderhouden. De grondwaterstand wordt geregeld 

door ophoging en/of de aanleg van drainage. In droge perioden worden de intensiever 

bespeelde delen van de golfbaan beregend. Echter de grasmat op de greens en tees is 
gebaat bij een zo natuurlijk en geleidelijk mogelijke groei. Stress op de groei door 

droogte, vernatting moet worden vermeden. Er wordt daarom zo min mogelijk beregend, 

alleen wat noodzakelijk is voor een optimale kwaliteit van de grasmat. De fairways 

worden alleen beregend om verdroging te voorkomen. Over het geheel genomen wordt bij 

een golfbaan veel minder beregening toegepast dan in de huidige landbouwsituatie. 

Beregening op de golfbaan vindt vooral plaats in de zomermaanden, is sterk afhankelijk 

van het weer en varieert daarom vanjaar totjaar. Voor de beregening van de golfbaan zal 

gebruik worden gemaakt van het oppervlaktewater en de bestaande put voor de 
grondwateronttrekking. Voor het onttrekken van grondwater uit deze put is een 

vergunning aanwezig. De initiatiefnemers streven ernaar de golfbaan (greens, tees, delen 

van de fairways) zoveel mogelijk uit eigen oppervlaktewater te beregenen. Het terrein 
wordt zodanig ingericht dat neerslag zoveel mogelijk op eigen terrein wordt 

vastgehouden. In vergelijking met de huidige situatie wordt minder water afgevoerd via 

sloten en greppels. Op de minder intensief bespeelde delen van de golfbaan (ca 75% van 
de golfbaan) zijn hogere grondwaterstanden mogelijk, er wordt daarom niet gedraineerd. 
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Het besef dat golfterreinen een belangrijke rol kunnen spelen in het behoud van de open ruimte en in het behoud en de 
ontwikkeling van de natuur heeft in Europa en ook in Nederland tot initiatieven geleid om te komen tot het ontwikkelen 
van ecologisch beheer van golfterreinen. 

De Nederlandse Golf Federatie heeft dit dan ook tot haar beleid gemaakt. Een natuurvriendelijk en milieubewust beheerd 
golfterrel n biedt voor de golfer een interessante en uitdagende omgeving en bevordert de beeldvorming van de golfs port 
als een "groene" sport. 

Committed to Green is een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur 
en milieu. Na het doorlopen van het progranvna kan het ecolabel Committed to Green worden aangevraagd. 
Committed to Green is ontstaan uit een initiatief van Europese Golf Associatie (EGA). lnjanuari 1994 heeft de EGA met 
steun van de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de PGA European Tour een Ecology Unit opgericht. Door de 
grate groei van de golfsport in Europa en de erkenning van de belangen van natuur- en milieu ontstond de behoefte aan 
een geCOOrdineerde aanpak van natuur en milieubeheer op golfbanen. Het Committed to Green programma is ontwik
keld met financi!!le ondersteuning van de Europese Commissie. 
De Europese Golf Associatie, de Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, de PGA European Tour, deFederatievan 
Europese Golf Greenkeepers Associatie (FEGGA), de Federatie van Europese Golfbaanarchitecten en de Europese 
Commissie ondersteunen Committed to Green vanuit de gedachte dat een goed natuur- en milieubeleid bevorderlijk is 
voor de golfsport, zowel technisch, esthetisch, politiek als economisch. 

Het Committed to Green programma: 
Het programma is een hulpmiddel waarbij op een gestructureerde wijze op basis van inventarisatie, analyse, het stellen 
van doelen en evaluatie, gestreefd wordt naar een planmatig beheer van het groen en het milieu op de golfbaan.Het 
programma stelt geen normen maar geeft aan op welke gebieden de golfbaan bijzonder moet presteren om uiteindelijk 
het ecolabel: de ~itted to Green' erkenning te verwerven. 

!n hct Eurc~e CtG programma zijn 3 fasen te onderscheiden. Elke fase wordt arg~iOl.en met et:!n document 
1. De initiatief fase, afgesloten met het verkrijgen van het Bewijs van Deelname 
2. Het opstellen van het natuur- en milieubeleid. vastgelegd in het natuur- en milieubeheerplan 
3. Het verkrijgen van de erkenning Committed to Green. 

Na bezoek van de nationale audit commissie, een panel van deskuncigen die toetst of op de golfclub overeenkomstig de 
criteria uitvoering heeft gegeven aan het CtG programma, wordt het Committed to Green certificaat wordt uitgereikt. 

bron: www.golfinfo.nl. www.oolf.plein.nl. www.committedtogreen.com 

Het "Committed to Green" programma zal worden opgencrnen in het nog op te zetten European Forum for Sustainable 
Golf (EFSG), een initiatief van de Europese Commissie. 
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Ten opzichte van de huidige landbouw zullen in de uitbereidingsgebieden minder 

meststoffen en bestrijdingsmiddelen warden gebruikt. Dit wordt vooral veroorzaakt 

doordat op een veel kleiner oppervlak, alleen de intensief bespeelde delen (ca 25% van 

de golfbaan). bemesting/bestrijding plaatsvindt. Maar ook op de intensief bespeelde 

delen wordt het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt. 

De grasmat is gebaat bij een zo natuurlijk en geleidelijk mogelijke groei. Stress op de 

groei door teveel mest en ziektes moet worden vermeden. Er wordt daarom zo min 

mogelijk beheerd, alleen wat noodzakelijk is voor een optimale kwaliteit van de grasmat. 

Onderstaande tabel geeft ter indicatie het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen 

op een andere golfbaan op kleiondergrond. 

Tabel 5.2 Bemesting I bestrijding bestaande golfbaan De Lingewaelsche en Spaamwoude 
(provincie Gelderland en NoorcHlolland) 

Gebruik (kg/~aai)golfbaan Lingewaelsche" 
green tee fairway overige 

Kunstmest Stikstof 240 120 0 0 
Fosfaat 60 30 0 0 
Kalium 140 70 0 0 

Bestrijdingsmiddelen 0,5-1 0 
Gebruik (kg/ha/jaar) gollbaan Spaamwoude" 

green tee fairway overige 

Kunstmest Stikstof 170 170 20 0 
Fosfaat 30 30 18 0 
Kalium 180 180 31,5 0 

Bestrijdingsmiddelen -
( ") mededelmg greenkeeper De lmgewaelsche en greenkeeper Spaamwoude 

5.5 Aanlegfase 
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Gestreefd wordt naar start van de herinrichting en uitbreiding in 2011, zodat delen van de 

18 holes golfbaan in 2012 weer in gebruik kan worden genomen. De aanlegfase duurt 

naar verwachting 1,5 jaar. label 5.3 geeft een overzicht van aanlegwerkzaamheden. 

label 5.3 Aanlegaspecten 

Bestaande - sloop bestaande clubhuis en greenkeepersloods 
golfbaan - herbouw clubhuis en !J"eenkeepersloods 

- kappen en rooien bomen en aanplant nieuwe bomen 
- herstel parkontwerp 
- modellering nieuwe holes, hermodellering bestaande holes 
- hermodellering waterpartijen 

- aanleg parkeerruimte en ontsluitingsroute op baan 

- aanleg wandeload 
B: Zuidoostelijke . dempen watergangen 
uitbreiding - geschikt ma ken bovengrond, aanbrengen relii!f 

- modellering holes 
- aanplant !J"Den 
- aanleq parkeerruimte en ontsluitingsroute op baan 

A: Noordoostelijke - geschikt ma ken bovengrond 
uitbreiding - aanleg driving range, aanleg afslaglocatie 

C: Westelijke - !1aven waterpartijen en watergangen 
uitbreiding - geschiktrnaken bovengrond, aanbrengen relii!f 

- modellering holes 
- aanplant groen 

- ontsluitinosroute op de qolfbaan 



projec:tnr. 1907 -176054 

28 maart 2011 definitief 

blad 139 

Milieueffec:trapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 

Bestemmingsplan Haarzuilens ~ 
orao1ewoud 

De aanleg gebeurt in drie opeenvolgende fases die ieder ongeveer 6 maanden in beslag 

neemt. In de eerste fase worden de uitbreidingsgebieden aangelegd, in de tweede fase 

vindt de herinrichting van het bestaande gebied plaats. In de 3• fase is de bouw van het 

clubhuis en greenkeepersloods voorzien. Afhankelijk per fase blijft de golfclub open en de 

golfbaan bespeelbaar. De fasering en planning van de werkzaamheden zal worden 

afgestemd op ranvoorwaarden van natuur (b.v. broedseizoen van vogels, kraamtijd van 

vleermuizen, voortgplantingsseizoen van amfibien e.d.) 

Tijdens de aanlegfase kan door de omgeving hinder ervaren worden door de bouw- en 

graafwerkzaamheden en de aanvoer van grond en bouwmateriaal door vrachtwagens. 

Doordat met een gesloten grondbalans gewerkt wordt is het aantal vrachtbewegingen 

beperkt. De hinder door graaf- en bouwwerkzaamheden is naar verwachting ook beperkt: 

Bouwwerkzaamheden vinden plaats centraal op de golfbaan en betreffen een relatief 
klein clubhuis en greenkeepersloods, de graafwerkzaamheden aan de zuidoostzijde 

beperken zich tot het aanbrengen van relief en modellering van de holes. Aan de west

zijde zijn de graafwerkzaamheden uitgebreider omdat hier ook waterpartijen gegraven 
worden. Daarnaast kan hinder ondervonden worden door de kap van bomen en het 

snoeien van groen op de golfbaan, dat zal gebeuren met kettingzagen, klepelmaaiers e.d. 

De meeste van deze werkzaamheden vinden op de bestaande golfbaan plaats, zodat de 

uitstraling naar de omgeving buiten de golfbaan naar verwachting beperkt zal zijn. 
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6 Milieueffecten 

6.1 Wijze van effectbeschrijving en beoordeling 
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In dit hoofdstuk is beschreven welke milieueffecten de aanleg, de herinrichting en het 

gebruik van de golfbaan hebben op het plangebied en de omgeving (het studiegebied) . 
De huidige situatie en de autonome ontwikkeling vormen de referentie bij het bepalen van 

de milieueffecten die het gevolg zijn van de realisatie van de golfbaan. Met de autonome 

ontwikkeling wordt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied zonder de 
voorgenomen realisatie van de golfbaan bedoeld. Als referentiejaar voor de realisatie is 

2012 gehanteerd, hetjaar waarin de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan naar 

verwachting gereed is. De effecten worden beschreven ten opzichte van de 
referentiesituatie zoals beschreven in hoofdstuk 4. De referentiesituatie op langere 

termijn is de situatie waarin de Landinrichting is gerealiseerd. Dit is echter nog niet het 

geval in 2012. In de effectbeschrijving wordt daarom daar waar relevant en mogelijk 
onderscheid gemaakt in de effecten van de uitbreiding van de golfbaan ten opzichte van 

de situatie met en zonder Landinrichting. 

De beschrijving van de milieueffecten van de golfbaan vindt plaats aan de hand van een 

aantal uiteenlopende onderwerpen, gegroepeerd per thema. Tabel 6.1 geeft een overzicht 

van de aspecten en criteria per thema, het beoordelingskader. De effecten warden 

voornamelijk kwalitatief beschreven, waar relevant en mogelijk kwantitatief. Bij de 

beschrijving van effecten wordt daar waar relevant onderscheid gemaakt tussen tijdelijke 

effecten en permanente effecten, als dit van belang is voor de beoordeling. Waar relevant 

wordt onderscheid gemaakt tussen effecten tijdens de aanlegfase (vaak tijdelijke 

effecten) en effecten na ingebruikname (vaak permanente effecten). 

De effec:tbeschrijvino vinril pl<i<it5 op ba5i5 van bestaande en beschikbare gegevens. 11.!s 

voor een aspect informatie ontbreekt om een volledige effectenbeschrijving te maken en 

als verwacht mag worden dat dit effect heeft op de beoordeling, is dit als een "leemte in 

kennis" in hoofdstuk 8 beschreven. 

De effecten worden vervolgens beoordeeld. Bij de beoordeling wordt een zogenaamde 

zevenpunts beoordelingsschaal gehanteerd. Bij de beoordeling is, voor de 
milieuaspecten waarvoor dat relevant is, onderscheid gemaakt tussen de effecten die zijn 

gerelateerd aan herinrichting van de bestaande golfbaan en de effecten van de uitbrei

ding. Deze beoordelir.gen zijr. vervolgens samengevoegd tot een oordeel voor elk 
criterium. In dit hoofdstuk is per thema een samenvattende tabel met beoordelingen 

opgenomen. 
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l abel 6.1 Beoordel lngskader 

ThaTia Aspect 

Landschap & Lands cha pS'Stl'\Jctuur 
Cultuurhistorie Aardkundige waarden 

Ruimtelflk-visuele kwaliteit 
Cultuurhlstorische waarden 

Bod em Bodemwaarden 
Grondbalans 
Bodemkwaliteit 

Water Oppervlaktewater 
Grondwater 
Waterkwaliteit 

Natwr Beschennde en rode lijst soorten 
Beschermde gebieden 
Ecologische relaties 

Archeologie Archeologische waarden 
Hinder Verkeer 

Geluid 
Luchtkwaliteit 
Geur 
Licht 
Exteme vei ligheid 
Kabels en leidingen 

Landbouw Landbouwgrond 
Recreatie Recreatieve r1S1cties 
Sociale aspecten Beleving 

Gedwongen venrek 
Werkgelegenheid 

Aanduiding B~dellr:ig ten opzichte van de referentl,esltuatie 

+++ zeer positier effect 
++ posltlef effect 
+ enigszins positief effect 
0 nauwelijks tot geen verschil 
. enigszins negatief effect 
.. negatier effect 
... zeer negatief eflect 

~ 
oran1ewoud 

I 
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Landschap en cultuurhistorie 

Landschapsstructuur 

Effecten 

Algemeen 
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De meeste golfbanen hebben een aanzienlijk effect op het vaak open, agrarische land

schap. Dit geldt ook, maar in mindere mate, voor de uitbreiding van golfbaan De Haar. 

Een groat deel van de uitbreiding vindt plaats door herinrichting van de bestaande 
golfbaan. Hierbij mogen geen landschappelijke waarden verloren gaan, de doelstelling is 

juist te streven naar herstel van verloren gegane waarden. 

De grootte van het uitbreidingsgebied en daarmee de impact op de landschappelijke 

omgeving is zo beperkt mogelijk gehouden. Daarbij zal in de uitbreidingsgebieden zoveel 

als mogelijk rekening warden gehouden met de bestaande landschappelijke waarden. 

Dit neemt niet weg dat in twee van de drie uitbreidingsgebieden (zuidoost en zuidwest) 

het landschappelijk karakter verandert van agrarisch naar recreatief, een ontwikkeling die 

ook al autonoom in het kader van het Landinrichtingsplan voorzien is. 

Zuiderpark 

De herinrichting van het Zuiderpark is gebaseerd op een ruimtelijk historische analyse 
van het park. De huidige en oorspronkelijke waarden zijn nadrukkelijk uitgangspunt 

geweest voor het ontwerp. Bestaande waarden warden zoveel mogelijk gehandhaafd. De 

nieuwe holes zijn zodanig gesitueerd dat het vrijmaken van bos niet alleen ten behoeve 

komt van de golfbaan, maar juist op die plaatsen gebeurt waar het ook vanuit het herstel 

van het parkontwerp (openheid, zichtlijnen) nut heeft. Het clubhuis wordt zodanig gesitu

eerd dat het buiten de zichtlijnen door het park valt. Zie verder paragraaf 6.2.4 

cultuurhistorische waarden. 

A: Noordoostelijke uitbreiding 

De driving range wordt landschappelijk ingepast: vlak, open en zonder netten en verlich

ting. De driving range wordt ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving 

range nauwelijks opvallen. De driving range past hiermee binnen het beoogde blijvende 
open karakter van het Landinrichtingsgebied ("Haarveld"). 

8: Zuidoostelijke uitbreiding 

De zuidoostelijke uitbreiding gaat ten koste van een deel van de oorspronkelijk 

landschappelijke structuur: Het oorspronkelijke en huidige agrarische karakter gaat 
verloren. Er warden gril!ige !ijnen binnen het gebied gerealiseerd,er wordt relief 

gerealiseerd en er zijn verspreide boomgroepen voorzien. Het slotenpatroon wordt 

enigszins aangepast: de sloot ten noorden van het perceel wordt verder naar het noorden 
verschoven. Langs de golfbaar. vvordt een nicu\vc -.·.:Lltcrgung gereallseerd. [chter de 

landschappelijke hoofdstructuur, gevormd door het perceel en de perceelsgrenzen/sloten 

blijft grotendeels gehandhaafd. De zuidoostelijke uitbreiding past hiermee binnen het 

Landinrichting beoogde blijvende open karakter van het gebied ("Haarveld") . 
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De westelijke uitbreiding tast de landschappelijke structuur oak aan, maar in geringere 

mate. Het karakteristieke historische verkavelingspatroon van de ontginningen is niet of 

niet meer aanwezig in het gebied tussen de Rijndijk en de Haarlaan. Dit deelgebied zelf 

verliest een deel van zijn vlakke en open karakter door de aanleg van relief en 

groenstructuren. De inrichting van de holes volgt de landschappelijke structuur gevormd 

door de driehoek Haarlaan-Parkweg-Rijndijk. De westelijke uitbreiding op zich en het 

karakter ervan past niet binnen het in het kader van de Landinric:hting beoogde 

(rec:reatie)bos (" Parkbos "). 

Beoordeling 

De effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op de landschappelijke waar

de wordt licht positief (+) beoordeeld. Het ac:hterwege blijven van effect op deelgebied A 

wordt neutraal beoordeeld (O), het effect op deelgebieden Ben C negatief (- -). De 

totaalbeoordeling voor de uitbreidingsgebieden is enigszins negatief tot negatief (-/- -). 

Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins negatief beoordeeld (O/-). 

Aardkundige waarden 

Er gaan bij de realisatie van de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan geen 

beschermde en/of bijzondere aardkundige waarden verloren. Beoordeling is neutraal (O) . 

Ruimtelijk-visuele kwaliteit 

Effecten 

Zuiderpark 

In het Zuiderpark warden oorspronkelijke zic:htlijnen en open ruimtes herstel d, wat een 

positief effect is. Zie verder paragraaf 6.2.4 cultuurhistorische waarden. 

A: Noordoostelijke uitbreiding 

De driving range wordt ruimtelijk visueel ingepast: open en zonder netten en verlic:hting . 

De driving range wordt ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range 

nauwelijks opvallen. 

B: Zuidoostelijke uitbreiding 

Het ruimtelijk-visuele karakter van de het zuidoostelijke uitbreidingsgebied verandert 

door de aanleg van beplanting en relief. 

C: Westelijke uitbreiding 

De westelijke uitbreiding verliest een deel van zijn openheid door de aanleg van relief en 

groenstructuren. Dit sluit niet aan op het weidse karakter van de huidige omgeving aan de 

westzijde van de uitbreiding en met het beeld beoogd in de Landinrichting. 

Beoordeling 

De ruimtelijk-visuele kwaliteit van de bestaande golfbaan wordt door de herinrichting 

versterkt. Dit wordt positief beoordeeld (+). Voor het uitbreidingsgebied A is het effect 

miniem (O), voor deelgebieden Ben C negatief (-/--).De totaalbeoordeling voor de 

uitbreidingsgebieden is enigszins negatief tot negatief (-/--).Het gehele plan wordt 

hiermee neutraal tot enigszins negatief beoordeeld (0/-). 
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Effect op cultuurhistorische waarden 

Effecten 
Zuiderpark 
Bij de herinrichting van het Zuiderpark is behoud, versterking en herstel van de 
cultuurhistorische waarden als uitgangspunt I nevendoelstelling in het ontwerp 

meegenomen. Een uitgebreide analyse van de cultuurhistorische waarde van het ontwerp 
van Copijn is hierbij als basis gehanteerd (zie hoofdstuk 5). In het ontwerp is er naar 

gestreefd de essenties van de hoofdstructuur van het parkontwerp van Copijn te 
behouden en versterken waar nog aanwezig en te herstellen waar nodig. 

Zichtlijnen 
De waaier van zichtlijnen, zoals beschreven in paragraaf 4.2 is als uitgangspunt genomen 
in hel onlwerp van de golfbaan in het Zuiderpark. Het groen op de goltbaan rs zo 
gepositioneerd dat de zichtlijnen blijven behouden of worden hersteld: 

Zichtlijn 1 wordt versterkt door de kap van bomen aan de zuidzijde van hole 4; 
Zichtlijn 4 wordt hersteld door de kap van bomen bij hole 7; 

Zichtlijn 5 wordt versterkt door de kap van bomen bij hole 9; 
Zichtlijn 6 en 7 worden hersteld door kap van bomen bij hole 1; 
Zichtlijn 9 en 10 worden hersteld/versterkt door de kap van bomen op de oevers van 
de waterpartij bij hole 8 en 9. 

De overige zichtlijnen blijven behouden. 

Naast het behoud en herstel van zichtlijnen uit het ontwerp van Copijn heeft de aanleg 
van nieuwe holes een aantal nieuwe zichtlijnen tot gevolg. Voorbeelden hiervan zijn: 

Hole 4: positief effect: ligt op een locatie, waar in het ontwerp van Copijn ook ruimte 
en zicht was voorzien; 
Hole 5: negatief effect: ligt op een locatie, waar in het van Copijn geen openheid is 

voorzien; 
Hole 7: neutraal effect: volQt een deel van de Krakeling; 
Hole 9: negatief effect: ligt op een locatie, waar in het van Copijn geen openheid is 
voorzien; 
Hole 16: neutraal tot negatief effect: ligt deels op een locatie waar in het ontwerp van 
Copijn geen zichtlijn/openheid voorzien is, deels buiten het ontwerp. 

Hole 17: neutraal effect: ligt buiten het ontwerp van Copijn 
Hole 18: positief effect: ligt op een locatie, waar in het ontwerp van Copijn ook ruimte 
en zicht was voorzien 

Formele uitzichtpunten; 

Het oostelijke uitzichtpunt aan de oever van de centrale waterpartij blijft behouden. Door 
het herstel en de versterking van de zichtlijnen 9 en 10 wordt de uitzichtwaarde van het 
punt groter Het punt is bere!kbaar vanaf het vvande!pad aan de costzijde van de golfbaan 

en kan door recreanten worden benut. Dok het westelijke uitzichtpunt blijft behouden en 

oak hier worden de zichtlijnen versterkt. Echter, toegang voor recreanten is vanuit 
veiligheid en baanontwerp niet te realiseren. 
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De centrale waterpartij blijft in het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding intact. Op een 

aantal locaties (hole 1, 7, 8, 9, bij het clubhuis) worden bomen gekapt, waarmee het 

contrast tussen open en gesloten delen van de oever toeneemt. Bij hole B vindt ten 

behoeve van het golfontwerp een kleine aanpassing van de oever van de centrale 

waterpartij plaats. Het kleine slingerende beeltje ten zuidwesten van de centrale 

waterpartij blijft behouden. 

Eilanden 

Het grote eiland centraal in de centrale waterpartij wordt hersteld. De oorspronkelijk in 

het ontwerp van Copijn aanwezige kleinere eilandjes warden niet hersteld. 

De Krakeling, de wandelpadenstructuur 

De krakeling wordt hersteld en zichtbaar gemaakt waar mogelijk. Een volledige 

(functionele) reconstructie van de Krakeling is niet te combineren met een 

golfbaanfunctie. Vanuit veiligheidsredenen en golftechnische redenen is het niet mogelijk 

de krakeling open te stellen voor wandelaars. 

U i tbrei di ngsgeb i eden 

lnrichting van het noordoostelijke uitbreidingsgebied als driving range heeft weinig 

gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van het gebied. lnrichting van de 

zuidoostelijke uitbreiding gaat ten koste van het oorspronkelijk agrarische karakter. 

lnrichting van het westelijke uitbreiding gaat niet ten koste van cultuurhistorische 

waarden, omdat deze niet of nauwelijks meer aanwezig zijn. 

Cultuurhistorische waarden als monumentale boerderijen, wegen e.d. warden niet 

negatief be'lnvloed door de uitbreiding van de golfbaan. 

Toets aan kernkwaliteiten Belvederegebied Nieuwkoop en Harmelen 

Onderstaande tabel 6.2 geeft een toets aan de kernkwaliteiten van het Belvedere gebied 

Nieuwkoop en Harmelen zoals beschreven in de Nota Belvedere. 

label 6.2 Toets aan kernkwaliteiten van het Belvedere gebied Nieuwkoop en Hannelen 

Kernkwaliteit Effect herinrichting Zuiderpark Effect uitbreidingsgebieden 
Veenontginningsgebied van n.v.t. Geen effect: westelijk 
grote betekenis uitbreidingsgebied ligt aan rand 
Schoolvoorbeeld van Belvederegebied en is van gebied 
copeontginningslandschap afgesneden door Rijndijk. 

Bijzondere buitenplaats Positief effect door herstel n.v.t . 
landscha ppel ij ke, 
cultuurtiistorische waarden 

Hoge archeologische Geen effect Geen effect: zuidoostelijk 
waarden uitbreidingsgebied wordt zo 

uitgevoerd dat de archeologisch 
waardevolle gebieden blijven 
bespaard 

Toets aan Rijksmonumentale waarden 

Onderstaande tabel 6.3 geeft een toets aan de Rijksmonumentale waarden zoals 

beschreven in het register. 
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label 6 .3 Toets aan Rijksmonumentale waarden 

Rijksmonumentale waarde Effect herinrichting Zuiderpark Effect uitbreidingsgebieden 

Zuiderpark Positief effect: herstel n.v.t. 

oorspronkelijke elementen 

ontwerp Copijn (waar mogelijk). 

Wei ook introductie van 

ontwerp-vreemde elementen (1) 

Brug over Bochtdijk Geen effect n.v.t. 

Boswachterswoning Parkweg Geen wezenlijk effect, omgeving n .v.t 
3 woning verandert enigszins 

.. --(1) Msaldo" u1temdel!Jk te toetsen door gemeente Utrecht I R!,1ksd1enst voor de Monumentenzorg 

aan de hand van aanvraag Monumentenvergunning. 

Toets aan waarden beschermd dorpsgezicht Haarzuilens 

Onderstaande tabel 6.4 geeft een toets aan de waarden van het beschermd dorpsgezicht 

Haarzuilens zoals beschreven in de toelichting bij het aanwijzingsbesluit. 

Tabel 6.4 Toets aan waarden van hetbeschermd dorpsgezicht Haarzuilens 

Waarde beschermd dorpsgezicht Effect herinrichting Zuiderpark Effect uitbreidingsgebieden 

Landschappelijke parkaanleg naar Positief effect: herstel n .v.t. 

ontwerp Copijn oorspronkelijke elementen ontwerp 

Copijn. 
Wei ook introductie van ontwerp-

vreemde elementen (1) 

Cultuurhistorisch en Positief effect: herstel Negatief effect in oostelijk 
landschappelijk zeerwaardevolle oorspronkelijke groenstructuur. uitbreidingsgebied 

groenstructuur Wei lokaal ook aantasting 

oorspronkelijke structuur (1) 
Temidden van en in contrast met Geen effect Negatief effect: aanleg groen en 

vlakke en open polderland relief 

Kasteel de Haar als kern Geen effect Geen effect 

Diverse zichtassen over het Positief effect: behoud en herstel Geen effect 

weidegebied zichtassen 
-

19 eeuwse dorp Haarzuilens n.v.t. n .v.t. 

Ruimtelijk-historische samenhang Geen effect Enigszins negatief effect door 
kasteel, park, dorp in een herinrichting agrarische naar 

landschappelijk omgeving recreatief 

Historisch-functionele relatie Geen effect Enigszins negatief effect door 
tussen het kasteel, park, herinrichting agrarische naar 

omliggende agarische gronden recreatief 
(landgoed) 

Middeleeuwse n.v.t. Zeer beperkt effect: twee 
ontginningstructuren als waterlopen worden verlegd. 

verkavelingen, ontginningsassen, 

zij- en achterkaden, water1open, 

doorgaande wegen 
-

Historische bebouwing Geen effect Geen effect 

Archeologische terreinen Geen effect Geen effect: zuidoostelijk 

uitbreidingsgebied wordt zo 

uitgevoerd dat de archeologisch 

waardevolle gebieden blijven 

bespaard 

Bijzondere elementen als Geen effect Geen effect 

eendenkooi en Hamtoren 
.. .. 

(1) "saldo" u1temdel!Jk te toetsen door gemeente Utrecht I R!Jksd1enst voor de Monumentenzorg 

aan de hand van aanvraag Monumentenvergunning. 

blad 147 
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Beoordeling 

~ 
oran1ewoud 

De herinrichting van het Zuiderpark heeft, mits wordt vastgehouden aan de geformuleer
de uitgangspunten en randvoorwaarden, een versterkend effect op de cultuurhistorische 

waarden. Dit wordt licht positief (+) beoordeeld. De effecten voor de drie uitbreidings

gebieden worden neutraal tot licht negatief (O/-) beoordeeld. 
Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins positief beoordeeld (0/+). 

Overzicht beoordeling 

In tabel 6.5 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema landschap 

en cultuurhistorie. 

label 6.5 Overzicht beoordeling voor het thema landschap en cultuurhistorie 

Thema ~ Beoordeling tovsltuatie 2012 na realfseren 
landinrichting 

flerlnrictiting Uitbreldlng geheleplan 

Landschap & l.andschapsstructuur + - /- 01-
Cultuurhistorie Aardkundige waarden 0 0 0 

Ruimtelijk-visuele kwaliteit + ./ .. 0/-
Cultuurhistori sche waarden + 01- 01+ 

Bod em 

Bodemwaarden 

Er gaan bij de realisatie van de golfbaanuitbreiding en -herinrichting geen bijzondere of 

beschermde bodemwaarden verloren. De beoordeling is neutraal (O). 

Grondbalans 

Effecten 
Zuiderpark 
Ten behoeve van de nieuwe holes wordt het bestaande relief waar golftechnisch nodig 

aangepast. 

A: Noordoostelijke uitbreiding 
De driving range wordt niet geaccidenteerd. Het landschap behoudt een vlak karakter. 

Wei wordt een watergang gedempt en verplaatst. 

B: Zuidoostelijke uitbreiding 

Het relief in het zuidoostelijk gebied blijft beperkt tot maximaal 0,2 m graven en maximaal 

1,5 m ophogen. Ook wordt een watergang gedempt en verplaatst. 

C: Westelijke uitbreiding 

In het westelijk uitbreidingsgebied vindt accidentatie plaats tot maximaal 2,80 m boven 
het huidige maaiveld. Reliefvorming gebeurt zoveel mogelijk met grond vrijkomend uit de 

waterpartijen, In een later stadium van de planvorming zal op basis van een uitgewerkt 

inrichtingsplan een grondbalans worden opgesteld voor de verschillende delen van de 

golfbaan. 
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Een eerste inschatting is dat ca. 150.000 m3 grond benodigd is voor accidentatie van de 

van de baan. Ca. 80.000 m3 grond komt vrij uit de aanleg van nieuwe waterpartijen. Dit 

betekent dat ca. 70.000 m3 aangevoerd moet worden van elders. 

Beoordeling 

De aanvoer van 70.000 m3 grond wordt enigszins negatief beoordeeld (-) . 

Bodemkwaliteit 

Effecten 

Voor de bestaande golfbaan in het Zuiderpark heeft de herinrichting geen gevolgen voor 

de bodemkwaliteit. Het nieuw op te stellen beheerplan leidt naar verwachting tot een 

mil ieuvriendelijker beheer. 

Voor de drie uitbreidingsgebieden ligt dat anders. Door de omzetting van de bestaande 

agrarische functie naar een recreatieve functie zal de belasting van de bodem met mest

en bestrijdingsmiddelen over het algemeen afnemen. Delen van de golfbaan hebben af

en toe een mestgift nodig en moeten soms incidenteel en lokaal behandeld worden met 

bestrijdings-middelen. Het betreft echter kleine oppervlaktes van de golfbaan. Grote 

delen van de golfbaan hoeven niet behandeld te warden met mest- en bestrijdings

middelen. Per saldo zal het behandelde oppervlak en daarmee de hoeveelheid gebruikte 

mest en bestrijdingsmiddelen afnemen ten opzichte van de referentiesituatie. 

Beoordeling 

De beoordeling voor de bestaande golfbaan is neutraal tot enigszins postief (O/+) . Voor 

de uitbreidingsgebieden wordt het effect op de bodemkwaliteit neutraal beoordeeld (O. 
Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins positief beoordeeld (O/+). 

Overzicht beoordeling 

In tabel 6.6 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema bodem. 

Tabel 6.6 Overzicht beoordeling voor het thema bodem 

Thema Aspect Beoori:tellng tov situatie 2012 na rearlseren 
lanclln~ichtlng 

herinrichting uitbreiding geheleplan 
Bodem Bodemwaarden 0 0 0 

Grondbalans - -
Bodemkwaliteit 01+ 0 01+ 
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6.4 Water 

In het kader van het bestemmingsplan Haarzuilens is een watertoets uitgevoerd en is 

overleg gevoerd met de waterbeheerder, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. De 
golfbaan is tijdens het overleg apart ter sprake gekomen. Met inachtneming van de in de 

startnotitie (en nu in het MER overgenomen) aandachtspunten en uitgangspunten, deelt 
het Hoogheemraadschap de mening dater voldaan wordt aan het "stand-still-principe" en 

kan zij (ambtelijk) instemmen met de ontwikkeling van de golfbaan. Wei vraagt zij om 

nadere afstemming bij uitwerking van het ontwerp en de voorbereiding van de realisatie. 

Definitieve toets van de waterparagraaf volgt in het kader van vooroverleg op grond van 

Art 3.1.1 Bro na de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan Haarzuilens 

en dit MER voor de golfbaan. 

6 .4 .1 Oppervlaktewater 

blad 150 

Effecten oppervlaktewater 

De bestaande waterpartijen op de huidige golfbaan hebben een totale oppervlak van 5,3 

hectare. Na uitbreiding van de golfbaan bedraagt het totale wateroppervlak van de 

waterpartijen 7,9 hectare. Dit betekent dat het wateroppervlak toeneemt met 2,6 hectare. 

Zuiderpark 

De centrale waterpartij blijft intact (cultuurhistorische randvoorwaarde). Bestaande 
poelen worden vergroot en aan elkaar verbonden. Het betreft: 

• Poel bij de huidige driving range I nieuwe holes 11 en 12; 

• Poelen bij huidige hole 8 I nieuwe holes 10 en 12; 

• Poel bij huidige hole 5 I nieuwe holes 1 en 4; 

• Poelen bij huidige hole 4 I nieuwe hole 4 

Daarnaast wordt de bestaande watergang bij hole 17 verbreed en omgevormd tot 

waterpartij. 
Een bestaande watergang in het zuidoostelijk deel van het Zuiderpark wordt gedempt. 

A: Noordoostelijke uitbreiding 

De noordoostelijke uitbreiding heeft geen effect op het oppervlakte open water. Wei wordt 

ten behoeve van de aanleg van een drivingrange van voldoende breedte, de A-watergang 

aan de oostzijde van de drivingrange ca. 30 m. verder naar het oosten verlegd. Dit heeft 

geen gevolgen voor de afvoerfunctie van de watergang. 

B: Zuidoostelijke uitbreiding 

De zuidoostelijke uitbreiding heeft een klein positief effect op het oppervlak open water. 

Langs de oostgrens van de uitbreiding wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. De A
watergang ten noorden van het perceel wordt 150 m verder naar het noorden verplaatst. 

Dit heeft geen gevolgen voor de afvoerfunctie van de watergang. In de zuidoostelijke 

uitbreiding zelf worden vanwege de archeologische waarden geen watergangen of -
partijen aangelegd. Wei wordt een poel aangelegd . 

C: Westelijke uitbreiding 

Ten westen van de huidig golfbaan wordt nieuw oppervlaktewater gecreeerd en hoeven 

geen watergangen gedempt te worden. De bestaande A-watergang ten westen van het 

gebied wordt niet beinvloedt. De watergangen worden gekoppeld aan de watergangen 
langs de golfbaan en kunnen zo fungeren als waterberging. De oevers van de 

waterpartijen worden natuurvriendelijk uitgevoerd. 
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Effecten verharding -retentie 

Zuiderpark 

~ 
oran1ewoud 

De verharding in het Zuiderpark neemt toe : het oppervlak van het nieuwe clubhuis is 

groter dan het oude. De parkeerplaatsen worden halfverhard uitgevoerd. De realisatie van 
nieuw oppervlaktewater biedt voldoende compensatie in de vorm van retentie. 

A: Noordoostelijke uitbreiding 
De verharding door de driving range blijft hetzelfde als in de huidige situatie en behoeft 

geen nadere compensatie. 

B: Zuidoostelijke uitbreiding 

De parkeerplaats wordt halfverhard uitgevoerd, zodat regenwater kan infiltreren in de 

ondergrond en geen retentie gecompenseerd hoeft te worden. 

C: Westelijke uitbreiding 
De verharding in het westelijke uitbreiding neemt niet toe en er hoeft daarom geen 

compensatie in de vorm van retentie plaats te vinden 

Beoordeling oppervlaktewater 

De beoordeling van de effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op het 
oppervlaktewatersysteem is neutraal (O) orndat er slechts een beperkt en ge'isoleerd 

areaal oppervlaktewater wordt toegevoegd. De beoordeling voor de drie 

uitbreidingsgebieden is neutraal tot licht positief (0/+), vanwege de toename in 
deelgebied C van het oppervlak oppervlaktewater. 

Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins positief beoordeeld (O/+). 

Grondwater 

Effect op Qrondwater 
Herinrichting en uitbreiding van de golfbaan heeft naar verwachting geen wezenlijke 

invloed op het grondwatersysteem. In het Zuiderpark neemt het oppervlak oppervlakte
water in beperkte mate toe en daarrnee de verdamping vanaf open water. De verdamping 

door de vegetatie neemt op dezelfde plaatsen af. Per saldo leidt dit naar verwachting niet 

tot een wijziging van de grondwaterstand, mede gezien de kiei ige ondergrond. 
Ook de realisatie van oppervlaktewater in het westelijke uitbreidingsgebied wordt gereali

seerd in een kleiige ondergrond en leidt naar verwachting niet tot effecten op de grond

waterstand in de omgeving. 

Effecten drainage I beregening 

Drainage van de intensiever bespeelde delen leidt niet tot een verlies aan infiltratie. De 
drainage van de !ntensiever bespee!de de!er. is er, anders d3n bij !undbouvvdrainage, niet 

op gericht op een structurele grondwaterstandsdaling, maar alleen op en afvoer van 

overtollig regenwater om verweking (en daarmee onbespeelbaarheid en/of schade) van 
de zandige delen van greens en tees te voorkomen. Drainage wordt dan ook boven de 

GHG aangelegd . Water dat verzameld wordt in het drainagesysteem wordt afgevoerd naar 

oppervlaktewater, van waaruit het kan infiltreren in de bodem. 

De uitbreiding van het aantal holes in het Zuiderpark leidt tot toename van de beregening 

op de intensief bespeelde delen met ca. 50% (van 9 holes naar 14 holes). 
In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied zal de beregening ten opzichte van het huidige 

landbouwgebruik afnemen. In plaats van beregening van het totale oppervlak worden op 
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de holes alleen de greens, tees en delen van de fairways beregend. In de noordoostelijke 

en zuidwestelijke uitbreidingsgebieden neemt de beregening toe. Deze uitbreidings 
gebieden worden ten behoeve van het landbouwgebruik (mais- en weiland) niet 

beregend. Naar verwachting hoeft niet meer gebiedsvreemd water gebruikt te worden dan 

in de huidige situatie. Ten opzichte van het huidige landbouwgebruik neemt de 
benodigde hoeveelheid beregeningswater in de totale uitbreidingsgebied af. Alleen de 

intensief bespeelde delen van de holes worden beregend indien nodig. Dit is een veel 
kleiner oppervlak dan in de huidige situatie beregend moet worden bij droogte. In het 
Zuiderpark neemt door de toename van het te beregenen oppervlak het gebruik van water 

enigszins toe. 

Beoordeling 
De effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op het grondwatersysteem 
worden enigszins negatief beoordeeld (·) . In de drie uitbreidingsgebieden neemt naar 
verwachting de behoefte aan beregening in totaal enigszins toe. Dit wordt neutraal tot 

enigszins negatief beoordeeld (0/-). Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins 
negatief beoordeeld (0/-) . 

Waterkwal iteit 

Effecten 
De herinrichting van de bestaande golfbaan heeft naar verwachting nauwelijks effect op 
de waterkwaliteit. Het nieuw op te stellen beheerplan leidt naar verwachting tot een 
milieuvriendelijker beheer. in de uitbreidingsgebieden zal ten opzichte van de 
landbouwsituatie mogelijk sprake zijn van een lichte verbetering van de grondkwaliteit 

door de vermindering in het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 

Beoordeling 

De beoordeling van de effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op de 
grondwaterkwaliteit wordt neutraal (O) beoordeeld. Ook voor de drie 
uitbreidingsgebieden is de beoordeling neutraal (O). 

Overige 

Riolering 

De afvoer van water, zowel vanuit het nieuwe clubhuis als de greenkeepersloods, vindt 
plaats op het bestaande riool gelegen fangs de Parkweg. Dit aspect wordt verder niet 
beoordeeld. 
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In tabel 6. 7 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema water. 

Tabel 6.7 Overzicht beoordeling voor het thema water 

Thana Aspect eeoordellng tov situatle 201'2 na maliseren 
landinrichting 

herif'lfichtlng ult.bfeidlng :9$!1ep1.-
Water Oppervlaktewater 0 01+ 01+ 

Gronciwater - 0/- 0/-

Waterkwaliteit 0 0 0 

Natuur 

Effecten op beschermde en rode lijst soorten 

Planten 

Door het weghalen van bomen en struiken verdwijnen er groeiplaatsen van beschermde of 
anderszins bijzondere soorten van bossen, mantels en zomen. Ook de groeiplaats van de 

grote keverorchis (Tabel 2-soort) bij hole 16 wordt enigszins aangetast. De standplaats 

blijft volledig behouden. lndien de groeiplaats tijdens de inrichtingswerkzaamheden toch 
tijdelijk verstoord c.q. vergraven wordt, kan - voorafgaand aan de werkzaamheden - de 

soorten warden verplaatst naar een nieuwe geschikte iocatie die in de omgeving ruim 

aanwezig is. Het verplaatsen van planten is geen overtreding van art ikel 9 van de Flora- en 

faunawet, een ontheffing is niet noodzakeijk. Het is toegestaan soorten te verplaatsen uit 

de directe gevarenzone naar een vergelijkbaar habitat in de directe omgeving. lndien de 

soort niet verplaatst hoeft te warden, kan deze soort zich handhaven en verspreiden naar 
overig bosgedeelte. Het betreft een bestendige populatie die de laatste jaren nag 

rneneemt. Er biijft voidoende gesch1kt b1otoop voorhanden. De grote keverorchis is een 
soort die vooral groeit op standplaatsen in niet te zware schaduw maar ook wel in het 

voile licht. 

Figuur 6.8 Globale standplaatsen van de keverorchis op de oude en nieuwe golfbaan. 
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De groeiplaatsen van de beschermde water/oeverplanten (zwanenbloem) in de uit

breidingsgebieden verdwijnen door het dempen van de sloten. Het gaat hier om een 
algemeen voorkomende plantensoort (label 1-soort), die in de omgeving veelvuldig 

voorkomt. De instandhouding van de soort is niet in het geding. De standplaats van de 
beschermde dotterbloem (label 1-soort) blijft behouden (standplaats: vijver bij het 
clubhuis). Door de inrichting van waterpartijen ontstaan nieuwe standplaatsen. De brede 

wespenorchis (label 1-soort) komt verspeidt over de golfbaan voor. Enkele standplaatsen 
gaan verloren door de aanleg van de golfbaan. De instandhouding van deze beschermde 
soort is niet in het geding, aangezien veel standplaatsen behouden blijven. 

Op de nieuwe baan is ruimte voor natuurontwikkeling. Potentieel floristisch interessante 

plekken zijn de mantel/zoomvegetaties aansluitend op het huidige bos en oevervege
taties langs de nieuwe waterpartijen. Ook de grazige delen hebben floristisch potentie 
voor het ontwikkelen van nat (schraal)graslanden. Verder moet gericht gezocht worden 
naar optimalisatie van de vestigingsmogelijkheden van kleibosplanten, zoals de grote 

keverorchis, op de oude en de nieuwe baan. 

Vogels 
Door de herinrichting van het plangebied gaat broedgelegenheid verloren. Voor sommige 

soortgroepen is dit een permanent effect; namelijk voor de weidevogels in de 
uitbreidingsgebieden. Het betreft voornamelijk algemene voorkomende soorten. Het 

verwijderen van bomen en struiken op de golfbaan betekent een afname van het broed
en leefgebied voor de typische bos- en struweelsoorten. Bomen met holtes worden zoveel 
mogelijk gespaard zodat geen nestgelegenheid van holenbroeders, o.a. groene specht en 

bosuil, verloren gaan. Bomen met nest- en verblijfplaatsen van o.a. roofvogels (buizerd) 

zijnjaarrond beschermd (categorie 1 t/m 4). De aangetroffen blauwe reiger, bosuil, 
ekster, boomkruiper, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, ijsvogel, 

koolmees, pimpelmees en zwarte kraai zijn nietjaarrond beschermd (categorie 5). een 
inventarisatie is gewenst. Om uitsluitsel te geven over de broedterritoria en nest- en 
verblijfplaatsen van de broedvogels op de golfbaan is in het voorjaar van 2009 en 2010 

een broedvogelinvenarisatie uitgevoerd. 

De aanleg van hole 7, 8, 9 en 18 direct langs of over de centrale waterpartij beperken de 

foerageer- en nestelmogelijkheden van de Usvogel. Aan de oever bij hole 7 ligt het 
broedbiotoop van de soort die door de kapwerkzaamheden wordt blootgesteld. Door de 

loopbrug voor de krakeling wordt de huidige nestlocatie verstoord. Rond de centrale 
waterpartij wordt zoveel mogelijk bomen en struweel behouden, zover het golftechisch 
mogelijk is. Op enkele plaatsen wordt nieuwe beplanting aangebracht, hierdoor ontstaan 

beschutte plekken en minder verstoring voor de IJsvogel. Op de nieuwe golfbaan neemt 
het wateroppervlak, en dus het foerageergebied, toe en worden op rustige plekken ter 
mitigatie kunstnesten/- wanden aangebracht. De ijsvogel is nietjaarrond beschermd en 

in 2010 is geen broedterritorium in het plangebied aangetroffen. 
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Figuur 6.9 Globale ligging broedterritorium van de ijsvogel (naar: Schenkeveld, 2007) 
op de oude en nieuwe golfbaan. 

In het plangebied is een nest (verblijfplaats) van de buizerd aangetroffen in het bosgebied 
ten westen van hole 6 (zie figuur 6.10). De buizerd is een beschermde vogetsoort en staat 

vermeld op categorie 4 van de 'Aangepaste lijst vanjaarrond beschermde vogelnesten' 
(Ministerie van LNV, 2009). Op deze categorie gelden de verbodsbepalingen van artikel 

11 van de Flora- en faunawet het gehele seizoen. Vogels van categorie 4 makenjaar in 

jaar uit gebruik van hetzelfde nest en zijn niet of nauwelijks in staat een eigen nest te 
bouwen. De herinrichting van de golfbaan heeft echter geen effect op het nest van de 

buizerd.De nieuwe hole 16 loopt langs het bos waar het nest aanwezig is. In het bos waar 

het nest zich bevindt worden bij de herinrichting nieuwe boombeplanting aangebracht. 

Figuur 6.10 Globale ligging broedterritorium van de buizerd (naar: Schenkeveld, 2010) 
op de oude en nieuwe golfbaan. 

Zoals aangegeven zijn de overige soorten blauwe reiger, bosuil, ekster, boomkruiper, 

grauwe vliegenvanger, groene specht, grate bonte specht, koolmees, pimpelmees en 

zwarte kraai nietjaarrond beschermd. In de 'Aangepaste lijstjaarrond beschermde 

vogelnesten' warden deze soorten aangegeven als categorie 5. Deze soorten zijn buiten 

het broedseizoen niet beschermd. Het zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de 

plaats waar zij hetjaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 
die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, 

zich elders vestigen. Caterogie 5-soorten zijn weljaarrond beschermd als zwaarwegende 

feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit is bij de golfbaan niet aan 

de orde. 
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In figuur 6.11 zijn de nesten van de koloniebroeders aalscholver en blauwe reiger 

(catergorie 5) weergegeven in de oude en nieuwe situatie. Nabij de aalscholvernesten 

worden enkele bomen gekapt. Het bosgebied waar de blauwe reigers broeden blijft intact, 

er worden geen bomen gekapt. Uit de figuur blijkt dat de beide kononies (nesten) 

behouden blijven bij de herinrichting van de golfbaan. 

Figuur 6.11 Ligging nesten aalscholver (donker blauw) en blauwe reiger (licht blauw) 
(naar: Schenkeveld, 201 O) op de oude en nieuwe golfbaan. 

Op termijn is de uitbreiding van de golfbaan positief voor struweel- en bosvogels omdat 

deze een vergelijkbaar karakter krijgt als de huidige golfbaan. De aanplant van nieuwe 

bomen ter compensatie voor het verloren bosareaal biedt naast het oude parkbos een 

divers boskarakter van oud bos,jonge opstanden en open ruimte waar met name de 

struweel- en bosvogels van profiteren. Het ondiepe water in de westelijke 

uitbreidingszone kan - mits voldoende begroeid - een nieuw leefgebied vormen voor 

diverse watervogels. 

Door de verplaatsing van de parkeerplaats naar een plek in het zuidoostelijke deel van de 

golfbaan betekent een toename van verkeersbewegingen en dus een toename van versto

ring in dit gedeelte van het bosgebied. Door de toename van het aantal leden op de golf

baan is er ook sprake van een toename van de verstoring op de gehele golfbaan. Omdat 

het een rustige vorm van sport betreft, er veel beschutting is in het gebied en de mensen 
zich verspreiden over een grote gebied door de uitbreidingsgebieden is het negatieve 

effect op de vogels beperkt. De driving range wordt niet verlicht, dus deze vormt geen 

extra verstoring van de aanwezige soorten. 

Vleermuizen 

Tijdens het ontwerpproces is rekening gehouden met de waarde van het gebied voor 
vleermuizen. Het gebied is ge'lnventariseerd door de Zoogdiervereniging [VZZ, 2006a]. 

Aan de hand van deze inventarisatie zijn aanbevelingen gedaan om de effecten op 

vleermuizen te voorkomen of te beperken. Vervolgens heeft de Zoogdiervereniging het 
aangepaste ontwerp opnieuw getoetst en zijn aanvullende aanbevelingen gedaan [VZZ, 

2006b]. Ook deze aanbevelingen zijn verwerkt in het ontwerp [mondelinge mededeling 
Bram Schenkeveld, 2007]. Na aanleiding van de inspraakreacties is nogmaals door de 

Zoogdiervereniging gekeken naar het ontwerp. Op basis hiervan is het ontwerp op enkele 

punten aangepast ten gunste van het leefgebied van de vleermuizen op de golfbaan. 
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Eind 2009 is het uitbreidingsplan nogmaals door de Zoogdiervereniging beoordeeld op de 

getroffen voorzieningen ten aanzien van de aanwezige vleermuizen in het kader van de 

Flora- en faunawet. Op basis van een opstelde notititie (Jansen et al .. 2010) is het 

uitbreidingsplan verder aangepast en uitgewerkt tot het ontwerp van maart 2010. 

Juridisch kader 
lndien er in het kader van een ruimtelijke ingreep schade aan populaties van vleermuizen 

ontstaat of vast rust· of verblijfplaatsen daar van warden aangetast of verwijderd, is 

sprake van een overtreding van de Flora- en faunawet. Sinds eind augustus 2009 wordt 

door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de beoordeling van een 

ontheffingsaanvraag de functionaliteit van voortplantings- en/ of vast rust- en 

verblijfplaatsen getoetst aan tien punten. Van belang is dat onder andere inzicht wordt 

gegeven in het netwerk van vaste rust· en verblijfplaatsen. De ingreep op en rond de 

golfbaan is te beoordelen als een ingreep in het kader van 'ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting'. Voor deze categorie van activiteiten is geen ontheffing van de Flora- en 

faunawet meer mogelijk voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, waaronder in 

Nederland voorkomende vleermuissoorten. Hierdoor is een ruimtelijke ontwikkeling 

alleen mogelijk als schade aan vaste rust- of verblijfplaatsen wordt voorkomen en de 

functionaliteit daarvan niet wordt aangetast. 

Holes, clubhuis en parkeerplaats zijn zo gesitueerd dat zoveel mogelijk vaste 

verblijfplaatsen, vliegroutes en belangrijkejachtplekken warden ontzien. Bomen met 

(potentiele) verblijfplaatsen warden zoveel mogelijk gespaard. Bij de beschrijving van 

mitigatie en compensatie (aan het einde van de paragraaf natuur) wordt ingegaan op de 

maatregelen die genomen worden om de effecten op de vleermuizen zoveel mogelijk te 

beperken, dan wel voorkomen. Hiermee wordt de functionaliteit van de voortplantings 

en/of vast rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd. Alie boomholten zijn in principe nodig 

om de huidige kwaliteit van het plangebied voor vleermuizen als verblijfplaats te 

behouden. De voorgenomen herinrichting kan ook de kwaliteit van de omgeving van de 

verblijfplaatsen aantasten. Doordat de fairways dichter bij de verblijfplaatsen komen te 

!iggen, verandemn de klimatologls::he omstandigheden in de boomholte. Dit effee;l is 

beperkt door de fairways zo ver mogelijk van de verblijfplaatsen te situeren (ten minste 

twee tot drie bomen uit de bosrand) . De halfopen randen met boomgroepen en deels 

opgeschoren bomen langs de fairways in de huidige roughs en greens vormen een veel 

gebruikt beschutjachtgebied. Deze verdwijnen als het plan resulteert in strakke 

bosranden. Deze wordt nauwelijks meer gebruikt door jagende vleermuizen . Mogelijk kan 

een toename van verstoring leiden tot een afname van de waarde van het gebied als 

verblijfplaats voor de vleermuizen. Het ophangen van vleermuiskasten kan het verlies, 

voor met name de ruige dwergvleermuis, compenseren. Het uitbreidingsgebied wordt 

echter geschikter als leefgebied voor vleermuizen door een grater voedselaanbod en meer 

geleiding. 

in hei voorliggende ontwerp (maart 2010i 1s gestreefd naar een golfbaan waarbij 

overtredingen van de verbodsbepalingen uit de Flora· en faunawet volledig warden 

voorkomen, comform het ingestelde beleid van het Ministerie van EL&l. De ingrepen in het 

plangebied zijn beoordeeld op effecten op het voortbestaan van de betreffende 

vleermuispopulaties op de korte, middenlange en lange termijn, ongeacht de andere 

wensen of eisen. De Zoogdiervereniging heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld 

waaraan het definitieve ontwerp moet voldoen. De Zoogdiervereniging is van mening dat 

mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, er voldoende garantie is voor het in stand 

houden van de functionaliteit van alle in het plangebied aanwezige vleermuisfuncties. 
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In de onderstaande tekst wordt per vleermuissoort ingegaan op de gevolgen en effecten 

die de reconstructie van de golfbaan met zich meebrengt. 

Rosse vleermuis 
De rosse vleermuis gebruikt landgoed de Haar als verblijfplaats, foerageer- en paargebied 
en vliegroute. De meestejagende rosse vleermuizen zijn te zien boven het zuidoostelijke 

deel van de golfbaan. Ditjachtgebied bij de holes 16 & 17 verandert van kwaliteit door 
het aanleggen van een grate vijver en de aanplant van solitaire bomen. Het open karakter 
blijft echter behouden als jachtgebied voor rosse vleermuizen. Nabij hole 1, 5, 7 en 16 

bevinden zich bomen die gebruikt warden door o.a. rosse vleermuizen. Het openmaken 
van bosgedeelten zal een negatief effect hebben op de kwaliteiten van deze bomen. Deze 

bomen komen door de kap min of meer aan de bosrand te liggen. Hierdoor wordt het 
microklimaat in de holten ongunstig. Deze verandering heeft waarschijnlijk geen effect op 
het gebruik door rosse vleermuizen, aangezien de soort minder kwetsbaar is voor een 

dergelijke verstoring. Het ontwerp is bij hole 7 aangepast en de vleermuisbomen komen 
nu in de beschutting te liggen (in de derde rij). 

Watervleermuis 
Op de golfbaan zijn enkele verblijfplaatsen,jachtgebieden en vliegroutes aangetroffen. 
De watervleermuis is een lichtkritische en verstoringsgevoelige soort. In het centrale 

bosgebied rond hole 9 is een belangrijkjachtgebied en vliegroute gelegen voor de 
watervleermuis. Door het open maken van de bosstructuur zal deze functie nagenoeg 
verdwijnen. Ter mitigatie wordt de pas bij het clubhuis geschikt uitgevoerd voor 

vleermuizen met aan biede zijden een pad met zoomvegetatie. Rond hole 5 zijn twee 
verblijfplaatsen in een bosje aanwezig, waarvan een gebruikt wordt door grotere groepen 
watervleermuizen. De verandering door de aanleg van hole 5 kan tot gevolg hebben dat 
de watervleermuizen de verblijfplaats verlaten. Dit wordt vermeden door een buffer van 

enkele bomen om deze boom te laten staan. Tussen de holes 4, 5 en 18 vlakbij het 
clubhuis is de parkeerplaats gepland. In het bosgebied bevindt zich een verblijfplaats 
van watervleermuizen. Doordat de watervleermuis een lichtkritische soort is zal de 
verlichting, autokoplampen en de meer open structuur van dit bosgebied de verblijfplaats 

ongeschikt maken voor de watervleermuis. Door de noordhoek van de parkeerplaats 
anders te situeren, met een buffer van enkele bomen, wordt verstoring voorkomen en kan 
de boom als verblijfplaats blijven functioneren. De nieuwe locatie van het clubhuis en 

restaurant ligt dicht bij het centrale bosgebied met enkele verblijfplaatsen en vliegroutes 
van o.a. de watervleermuis. In het bosgebied achter het clubhuis wordt een verblijfplaats 

van watervleermuizen vermoed. Het bosgebied is een van de weinige locaties op de 
golfbaan met boomholten waar voldoende donkere plekken aanwezig zijn die gebruikt 
warden door watervleermuizen. lndien een dichte groenstrook langs de noordrand 

aanwezig is, in de vorm van de huidige coniferen of in een tenminste 7 meter brede en 3 
meter opgaande struikenstrook, zijn de verblijfplaatsen in dit bosgebied gewaarborgd. 
Hierbij wordt voorkomen dat de terreinverlichting uitstraalt over het water of de oost-west 

laan langs de zuidrand van het clubhuis. Deze strook wordt regelmatig gebruikt als 
jachtgebied voor watervleermuizen. 

Compensatie voor de watervleermuis is vrij lastig. Aangezien de soort gebruik maakt van 
donkere bosgebieden die slechts op enkele plaatsen aanwezig zijn in het plangebied. 
Doordat bij het definitieve ontwerp nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de eisen 

van deze lichtgevoelige soort, is het voortbestaan van de watervleermuis op golfbaan De 
Haar gewaarborgd. 
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Aan de noordoostkant van de golfbaan wordt de laan tussen de driving-range en de 
golfbaan gebruikt alsjachtgebied door o.a. ruige dwergvleermuizen. Deze laan krijgt een 

opener structuur en zal de kwaliteit alsjachtgebied vergroten, mits enkele rijen bomen 

aan beide zijden aanwezig blijven als windbeschutti ng. Rond hole 5 en 18 is een 
belangrijkjachtgebied aanwezig van ruige dwergvleermuizen. In het voor- en najaar is dit 

gebied een belangrijkjacht- en baltsgebied voor de ruige dwergvleermuis. Door de 
ontwikkeling krijg dit gebied een meer open karakter, waardoor de kwaliteit van het 

gebied afneemt. Ten noorden van hole 18 wordt een bosschage aangeplant, hierdoor 

wordt de open structuur van het huidigejachtgebied overgenomen (in verband met 
insectenaanbod): opgekroonde bmen met een ruige ondergroei van kruiden. Deze locatie 

is hiervoor geschikt door de nabijheid van water, wat ook bij het huidigejachtgebied zo 

is. Op hole 7 liggen twee bomen die gebruikt worden als verblijfplaats door o.a. ruige 

dwergvleermuizen. Het meer openmaken van dit bosgedeelte zal een negatief effect 

hebben op de kwaliteit van deze twee bomen. Het ontwerp is bij hole 7 aangepast en de 

vleermuisbomen komen nu in de beschutting te liggen (in de derde rij) . 

Op hole 5 en 15 worden bomen gekapt met paarfunctie voor de ruige dwergvleermuizen. 
Daarnaast raakt de soort enkele toekomstbomen kwijt, met name op hole 7. De ruige 

dwergvleermuis is echter een flexibele soort (zowel boombewonend als gebouw

bewonend) die minder gevoelig is voor verandering dan andere vleermuissoorten. 
De paarfunctie is voor deze specifieke soort goed te mitigeren, door minimaal een half tot 

een heeljaar voor de kap van de bomen met de huidige paarfunctie een zestal 

vleermuiskasten te plaatsen in bomen in de directe omgeving van de te kappen bomen. 
Het verlies van de toekomstbomen is ook goed te compenseren door het ophangen van 

vleermuiskasten. Hierdoor ontstaat minder concurrentie tussen vleermuizen om de 

beschikbare boomholten. 

FlguurS.12 
' .. , 

Ligging bosgebied nabij de ontsluiting en (overloop)paikeren 
op de oude en nieuwe golfbaan. 

In figuur 6. 12 is de ontsluiting met de Parkweg en de overloopparkeerplaats weer

gegeven. Om de ontsluiting te realiseren worden enkele bomen gekapt. De verblijfplaats 

in het midden van figuur 6.12 heeft een functie als paarverblijfplaats voor de ruige 

dwergvleermuis (mededeling E. Janssen Zoogdiervereniging). Langs deze boom komt een 

voetpad. Om de paarverblijfplaats staat een 'buffer' van bomen zodat deze verblijfplaats 

in het bosgebied gewaarborgd blijft. 
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De gewone dwergvleermuis is een zeer algemene vleermuis op de golfbaan. De soort 
gebruikt het gebied voornamelijk als jachtgebied. De kraamkolonies zijn gelegen buiten 
het plangebied in "Vleuten"en "Haarzuilens" . Gewone dwergvleermuizen zijn 

gebouwbewonende soorten en concurreren dus niet om de beschikbare boomholten op 
de golfbaan. Rond hole 5, 17en18 zijn belangrijkejachtgebieden aanwezig van (gewone 

en ruige) dwergvleermuizen. Deze gebieden krijgen een meer open karakter, waardoor de 
kwaliteit van het gebied afneemt. Ten noorden van hole 18 wordt een bosschage 
aangeplant, hierdoor wordt de open structuur van het huidigejachtgebied overgenomen. 
In het midden van het plangebied is hole 9 gepland. Het bosgedeelte dient in het voorjaar 
en najaar als belangrijkjachtgebied voor grate aantallen gewone dwergvleermuizen, 
vooral tijdens koudere perioden met veel (noordwesten) wind. Het ontwerp is hierop 

aangepast door het eiland in noordelijke richting te verschuiven (zie figuur 6.13). Op het 
eiland vangen oude bomen dan meer wind en warden minder bomen gekapt aan de 

noordwest-kant van de hole. Aan de zuidwestelijke kant van het pad, dat door hole 9 
loopt, blijft een boom staan. Op deze manier wordt de koude wind uit een noordwestelijke 
richting optimaal tegengehouden. Het 'laantje' bij hole 7 krijgt een meer opener structuur 
waardoor de kwaliteit alsjachtgebied wordt vergroot. Rond hole 2 en 3 bevindt zich een 
jachtgebied en de belangrijkste vliegroutes van gewone dwergvleermuizen uit Vleuten. De 
huidige elzensingel blijft gehandhaafd, zodat de vliegroutes intact blijven. 

Figuur6.13 Ligging bosgebi ed en de toekomstige hole 9 op de oude en nieuwe golfbaan. 

Grootoorvleermuis 
De grootoorvleermuis is een algemene vleermuis diejaagt in uiteenlopende biotopen. 
Hierbij bestaat een duidelijke voorkeur voor bossen en bosrijke terreinen. In het 
plangebied zijn dergelijke biotopen volop aanwezig. Op de toekomstige hole 7 is in een 

oude beuk een verblijfplaats van de grootoorvleermuis aanwezig. De aanleg van hole 7 zal 
een effect hebben op deze verblijfplaats indien de ondergroei wordt verwijdert en de 
boom opgeschoren. De kwaliteit van deze boom(holte) en hetjachtgebied in het 

bosgebied zal verminderen. Het ontwerp is bij hole 7 aangepast en de vleermuisbomen 
komen nu in de beschutting te liggen (in de derde rij) . Daarnaast blijft hetjachtgebied 

voor het grootste deel behouden, zodat de functionaliteit alsjachtgebied in stand blijft. In 
het centrale bosgebied van de golfbaan is hole 9 gepland. In dit bosgebied liggen drie 

verblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuizen. Hetjachtgebied ligt op korte afstand 
random de verblijfplaatsen. In het huidige ontwerp warden de verblijfplaatsen ontzien. 
Het open maken van het bosgebied ten behoeven van hole 9 heeft echter tot gevolg dat de 
kwaliteit van het bosgebied ernstig zal veranderen. De koude noordwestenwind heeft een 
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negatief effect op het microklimaat van de verblijfplaatsen. Het ontwerp is hierop 

aangepast door het eiland in noordelijke richting te verschuiven. Op het eiland vangen 
oude bomen dan meer wind en worden minder bomen gekapt aan de noordwest-kant van 

de hole. Aan de zuidwestelijke kant van het pad, dat door hole 9 loopt, blijft een boom 

staan. Op deze manier wordt de koude wind uit een noordwestelijke richting optimaal 
tegengehouden wat betreft de bomen met vleermuisverblijfplaatsen.Door een bufferzone 

van tenminste 30 meter omringende bomen en een goed ontwikkelde struiklaag is de 
functie van de drie verblijfplaatsen te behouden. In de omgeving van hole 16 bevindt zich 

een verblijfplaats. Het omvormen van de bosstructuur naar een meer parkstructuur heeft 

mogelijk een effect op deze verblijfplaats. Tevens zal hetjachtgebied hier kwalitatief 
verminderen. In het ontwerp wordt voorgesteld om op verschillende plaatsen (met name 

hole 15 en 16) bos aan te planten met ondergroei, waardoor boskernen ontstaan met 

dichte en open stukken met aandacht voor een zoom-/mantelvegetatie. Hiervan zal de 

grootoorvleermuis kunnen profiteren.De zes vleermuisverblijfplaatsen en het 

toerageergebied blijven behouden. Door het plaatsen van vleermuiskasten kan het verlies 

van (toekomst)bomen deels worden gecompenseerd. 

Laatvl ieger 
Slechts enkelejagende laatvliegers zijn waargenomen in de zuidwesthoek van de 

golfbaan. Belangrijkejachtgebieden en verblijfplaaten zijn niet aanwezig. Effecten op 

deze soort door de ontwikkeling zijn niet te verwachten. 

Baardvleermuis en Tweekleurige vleermuis 

Tijdens het onderzoek werden regelmatig enkele jagende baardvleermu izen 
waargenomen. Deze soort houdt van parkachtige landschappen met bossen waarin veel 

kleine open plekken aanwezig zijn . Op de huidige golfbaan zijn deze plaatsen volop 

aanwezig, met name in het noordoosten van het Zuiderpark. Het foerageergebied van 

deze soort veranderd door het ontwikkelen van de nieuwe golfbaan. Op termijn heeft deze 

ontwikkeling een positief effect op de foerageermogelijkheden van de baardvleermuis 

door het ontstaan van een parklandschap met een kleinschalige bosstructuur en open 

plekken. De tweekleurige vleermuis is op twee plaatsen waargenomen in het p!angebied. 

Effecten op deze soort, gezien de lage aantallen, warden niet verwacht. Verblijfplaatsen 

van de baardvleermuis en twee kleurige vleermuis zijn niet aanwezig op de golfbaan. 

Overige Zoogdieren 
Door de herinrichting van het plangebied, met name de verwijdering van de opgaande 

beplanting, gaat leefgebied van zoogdieren verloren. Het betreft algemene, veel voor

komende soorten, maar ook van de strenger beschermde eekhoorn. Het uitbreidings
gebied wordt echter geschikter als leefgebied voor kleine grondgebonden zoogdieren van 

ruigte en struweel als bosspitsmuis, huisspitsmuis, egel. wezel. rosse woelmuis, 

dwergmuis en bosmuis. Reeen komen verspreidt voor over de gehele golfbaan, met 
uitzondering van het westelijke deel. Met name het oosten van het Zuiderpark met de 

noordoosthoek als kemgebied wordt frequent gebruikt . in Lit! huidige situatie is geen 
baan/hole aanwezig in het noordoostelijke deel van het plangebied. Hierdoor is deze 

locatie een rustige hoek op de golfbaan. Door de aanleg van hole 7 en het wandelpad 

wordt de opgaande beplanting verwijderd en zal de rust in het gebied worden aangetast. 
Ten behoeven van de belangrijke waarden van dit deel van het plangebied voor 

vleermuizen (verblijfplaatsen en foerageergebied) is hole 7 verschoven naar de waterkant 

van de vijver. Hierdoor blijft tevens meer dekkingbiedende beplanting en bomen voor de 

reeen behouden. Om verstoring van reeen in het gebied te voorkomen wordt het 

wandelpad zoveel mogelijk buiten de noodoosthoek om langs de rand van het bos 
aangelegt. Het gaat hier om algemeen beschermde soort. 
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Door de herinrichting van het plangebied, met name de verwijdering van de opgaande 

beplanting, gaat met name landbiotoop van amfibieen verloren. Het dempen en uitgraven 

van waterpartijen betekent een tijdelijke verstoring van het leefgebied. Dit dient buiten 

het voortplantingsseizoen te gebeuren (1 maart - 1 augustus). Er komt in het plangebied 

voortplantingswater en geschikt landbiotoop bij door de herinrichting van de 

uitbreidingszones. 

In het gebied komen de streng beschermde kamsalamander en rugstreeppad voor. 
Aangezien beide soorten op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan is voor ingrepen in het 

kader van 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting' geen ontheffing van de Flora- en 
faunawet meer mogelijk. De ontwikkeling is alleen mogelijk als schade aan vaste rust- en 

verblijfplaatsen wordt voorkomen en de functionaliteit daarvan niet wordt aangetast. 

De kamsalamander betreft een kleine populatie in twee gel'soleerde poelen in het westen 

van het Zuiderpark. Hoewel de populatie vermoedelijk is uitgezette gaat het hier om een 

leefgebied van een strikt beschermde amfibiesoort. Bij de herinrichting worden de twee 

gelsoleerde poelen vergroot en, in het geval van peel 3, aangetakt op het omringende 

watergangen. Om te voorkomen dat vissen poel 3 bereiken wordt voor de aantakking een 

dam geslagen. Hierdoor ontstaat een visvrije poel met een vergroot leefgebied voor 
amfibieen en met name de kamsalamander. De werkzaamheden dienen buiten de 

voortplantingsperiode (april - augustus) van de kamsalamander plaats te vinden. 

Aangezien de volwassen dieren, als de larven, vrij lang na de voortplantingsperiode in het 
water aanwezig zijn, dienen werkzaamheden paste starten na oktober. Buiten deze 

periode bevindt de kamsalamander zich in het landbiotoop in de omgeving van het 

voortplantingswater. In de directe omgeving van het voortplantingswater wordt zeer 

weinig struweel verwijderd, dat in aanmerking komt als overwinteringsplaatsen voor de 

kamsalander. Daarnaast worden verschillende waterpartijen vergroot of gegraven op de 

golfbaan. Hierbij wordt eerste de nieuwe delen gegraven (waardoor geen tijdelijke 

achteruitgang optreedt) om vervolgens de bestaande poelen/waterpartijen aan te sluiten. 

Hierdoor wordt het effect op het actuele leefgebied verwaarloosbaar klein. Mede omdat 
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de soort tijdens de uitvoering (herfst of winter) niet in de poelen/waterpartijen aanwezig 

is. Deze vijvers zijn, indien niet aangesloten op visrijk water, geschikt als 

voortplantingswater voor o.a. de kamsalamander. Negatieve effecten op de 

kamsalamander of de functionaleit van de voortplantingsplaats zijn dan ook niet aan de 

or de. 

Door de herinrichting van de uitbreidingszone (drivingrange) wordt leefgebied van de 

streng beschermde rugstreeppad aangetast (zie figuur 6.8) . Het gaat dan met name om de 

watergang die door de toekomstige drivingrange loopt, welke ruim 50 meter wordt 

verplaatst in oostelijke richting . De huidige water wordt bij de herinrichting gedempt. 

De nieuwe watergang dient voorafgaande aan de demping gegraven te zijn. Op deze 

manier is geen tijdelijke achteruitgang van de functionaliteit van het leefgebied van de 

soort. De watergangen rondom de drivingrange worden niet betrokken bij de geplande 
ontwikkeling. De werkzaamheden dienen buiten de voortplantingsperiode (april -

augustus) plaats te vinden. Buiten deze periode verblijft de rugstreeppad in het 

landbiotoop, in de omgeving van het voortplantingsbiotoop. De rugstreeppad kan na de 

herinrichting weer geschikt leefgebied binnen het plangebied vinden, zodat de 

instandhouding van de soort niet in het geding is en de functionaliteit van de 
voortplantingsplaats niet wordt aangetast. 

Figuur 6.14 De driving range in de oude en niel.Mle situatie. 

Vissen 

Door het dempen van de landbouwsloten in de uitbreidingszones verdwijnt leefgebied 

van vissen. De landbouwsloten hebben geen bijzondere visfauna. De nieuwe water

partijen bieden mits ontkoppeld van het landbouwwater vestigingsmogelijkheden voor 
soorten a!s snoek, zee!t en vetje. Deze !<omen nu al in de grote \i·.ruterpartij vooi. Bij de 
herinrichting vinden nagenoeg geen werkzaamheden plaats in de waterpartij. Tussen hole 

6 en 9 wordt een eiland in het midden aangelegd ter verbinding van hole 8 en 9. De 
aanleg zal geen negatief effect hebben op de streng beschermde bittervoorn in de 

waterpartij. 
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De voorgenomen activiteit is op termijn positief voor de insectenfauna en andere 

ongewervelde dieren. De oppervlakte geschikt leefgebied neemt toe door de herinrichting 

van de uitbreidingszones en door de grotere lengte van overgangen van grasland naar bos 

(door het aanleggen van meer holes). 

Beoordeling 

Het project heeft in de aanleg- en eerste gebruiksfase mogelijk negatieve gevolgen voor 

streng beschermde soorten (label 2 en 3-soorten) als de grote keverorchis, 

watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, eekhoorn, 

kamsalamander, ijsvogel en rugstreeppad. Deze zijn het gevolg van het verdwijnen en 

aantasten van enkele hectares parkbos, voortplantingswater en een toename van 

verstoring. In het baanontwerp is getracht deze schade zoveel mogelijk te mitigeren en 

compenseren. De negatieve effecten betreffen vooral de reconstructie van de bestaande 

baan. Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden echter niet overtreden door 

de herinrichting van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden vooraf gemitigeerd 

of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de voorkomende beschermde soorten wordt gegarandeerd. Een 

ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk. 

Op 4 maart 2011 heeft Golfclub De Haar van het Ministerie EL&I een (positieve) afwijzing 

ontvangen voor de aanvraag van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. 

Dit houdt in dat het is toegestaan om de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing 

uit te voeren, mits de voorgestelde maatregelen zoals genoemd in het besluit (zie § 6.5.5) 

warden uitgevoerd. 

Voor de herinrichting is de beoordeling van de effecten enigszins negatief (-). De 

westelijke en noordelijke uitbreiding van de golfbaan heeft bijna alleen positieve 

gevolgen voor de natuur, met uitzondering van het aantasten van het leefgebied van de 

rugstreeppad. Door de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren en 

eerst de nieuwe watergang te graven worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en 

faunawet overtreden, en is een ontheffing niet noodzakelijk. Voor de drie uitbrei

dingsgebieden is de beoordeling derhalve neutraal tot licht positief (O/+). 

Beschermde gebieden 

lnleiding 

De bestaande golfbaan heeft de status van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is in 

het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. De groene contour bevat 

bestemmingen en regels die zijn gericht op de bescherming van aanwezige wezenlijke 

kenmerken en waarden (Provinciale Ruimtelijke Verordening, 2009). Nieuwe projecten 

binnen de EHS zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van 

het gebied significant aantasten, tenzij er geen reele alternatieven zijn en er sprake is van 

redenen van groot openbaar belang. Dit wordt het zogenaamde "Nee, tenzij-regime" 

genoemd. 

In het kader van een zorgvuldige nee, tenzij-afweging wordt de uitbreiding van de 

bestaande golfbaan als nieuw project beschouwd. Het kappen van bomen en struiken, 

aanleg van een groter aantal holes en de bouw/verplaatsing van bebouwing met 

ontsluitingswegen zal lei den tot een aantasting van het gebied. Daar tegenover staat het 

realiseren van nieuwe natuur (o.a. aanleg boombeplantingen met zoom-/mantelvegetatie, 
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natuurvriendelijk oevers, waterpartijen en bloemrijk graslanden} op de huidige golfbaan 

en in twee uitbreidingsgebieden. Kortom, er zal sprake zijn van een aantasting, maar ook 

van nieuwe natuur en optimalisatie van aanwezige natuurwaarden. Om te kunnen bepalen 

of de uitbreiding van de golfbaan, met zowel verlies als winst voor de natuur, de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied al dan niet significant zal aantasten is 

een Nee, tenzij-toets doorlopen (18 januari 2011) . 

Beoordelingskader Nee, tenzij-toets 

De ontwikkelingen op golfbaan De Haar kunnen mogelijk leiden tot significante 

aantasting van de EHS. Significante aantasting is een aantasting van de wezenlijke 

waarden en kernmerken. Door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Utrecht zijn vier 

hoofdaspecten aangewezen (december, 2007) die bepalen welke waarden en kenmerken 

binnen de EHS als wezenlijk moeten waarden aangemerkt: 

1. De aanwezigheid van zones met bijzondere kwaliteit; 

2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS; 
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten; 

4. De aanwezigheid van essentiele verbindingen. 

Als de EHS op een van de hoofdaspecten wordt aangetast, dan is sprake van significante 

aantasting van de EHS en kan de ingreep niet plaatsvinden zoals beoogd, tenzij er geen 

reele alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang (nee-tenzij 

regime). Om te toetsen of bij de uitbreiding van golfbaan De Haar al of niet een 

significante aantasting plaatsvindt, is gebruik gemaakt van het Schema "Criteria en 
hulpmiddelen voor toetsing significantie aantasting van wezenlijke waarden en 

kenmerken" (bron: Provincie Utrecht, 2008). 

De Nee, tenzij-toets is als bijlage 6 opgenomen in het MER. De rapportage is een 

zelfstandig leesbaar document. Hieronder wordt volstaan met een weergave van de 

conclusie uit de Nee, tenzij-toets. 

Conclusie 
Uit de toetsing blijkt dat bij het toetsaspect "provinciale natuurwaardering" sprake is van 

een beoordeling 'significant negatief'. Op basis van de (her)waardering van de "Buiten in 

Beeld"-kaart is sprake van een aantasting van bossen met de natuurwaarden "uitstekend" 

en "goed". Bij deze constatering kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

1. Ambities blijven haalbaar 

Het bos op in het Zuiderpark is in het natuurdoeltype Multifunctioneel bos en beheertype 

N17 .03 Park- of Stinzebos gelegen. Uit de toetsing blijkt dat de ambitie voor het bos, het 

Haagbeuken- en essenbos, ook na de uitbreiding mogelijk is. Momenteel bestaat het bos 

op de golfbaan, zo blijkt uit Schenkeveld (2009). uit een plantengemeenschap die 

karakteristiek is voor een Essen-lepenbos. Hoewel de fn~quentie waarin plantensoori.tm 

voorkomen nog gering is, is dit een indicatie dat het huidige beheertype opschuift naar de 

ambitie die door de provincie is gesteld voor het bos op de golfbaan. Momenteel wordt 

gewerkt aan een beheerplan waarin onder andere het bos op de golfbaan richting de 

ambitie beheerd gaat worden. 

2. Samenhang blijft behouden 

Hoewel veel gaat veranderen op de huidige golfbaan wordt de "aaneengeslotenheid en 

robuustheid" beperkt aangetast. De kap van de houtopstanden heeft niet tot gevolg dat 
onoverkoombare barrieres ontstaan en brengt het ecologisch functioneren als geheel niet 
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in gevaar. Daar waar (negatieve) effecten door het verplaatsen van het clubhuis en 

ontsluitingswegen warden verwacht, warden passende mitigerende maatregelen 

toegepast. 

3. Functionaliteit voor soorten blijft behouden 
In diverse overleggen met het bevoegd gezag (DLG) en betrokken partijen zijn de 

mitigerende en/of compenserende maatregelen voor beschermde soorten besproken. 
Hieruit is naar voren gekomen dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen 

wordt gegarandeerd (behoud bomen met verblijfplaatsen voor vleermuizen). Het kappen 

van de houtopstand leidt niet tot het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en 

Faunawet. 

4. Nieuwe natuur (minnen vs. plussen) 

Naast het verdwijnen van bosopstanden ('minnen') op de golfbaan wordt nadrukkelijk 

ingezet op het realiseren van nieuwe natuur ('plussen'). Uit de oppervlakteberekeningen 

blijkt dat het oppervlak nieuwe natuur ruim in de 'plus' komt, ook na het toepassen van de 

provinciale kwaliteitstoeslag. 

Beoordeling 

Het valt niet te ontkennen dat de uitbreiding van golfbaan De Haar een behoorlijke impact 

zal hebben op de huidige situatie. Een dergelijke ingreep in de EHS vraagt een grondige 
toetsing. Voor de Nee, tenzij heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten aangewezen 

die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk worden 

aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet aangetast op 
deze vier hoofdaspecten, slechts een toetsaspect (de provinciale natuurwaardering) krijgt 

een significant negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier 

hoofdaspecten blijft echter buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund 

door de gekozen zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het nemen 

van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer 

winst oplevert voor de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan 

wordt daarbij een essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam 

worden gegarandeerd. 
De herinrichting van het Zuiderpark wordt enigszins negatief beoordeeld (-),de 

uitbreiding neutraal tot positief (O/+), het totale plan neutraal tot enigszins negatief (0/-). 

Ecologische relaties 

Effecten 
De herinrichting van de bestaande baan en de inrichting van de uitbreidingszones verster

ken het plangebied als 'stapsteen' in de EHS en vormen geen belemmering voor de situe

ring en het functioneren van de twee aangrenzende geplande ecologische verbindings
zones. Uit de Nee, tenzij-toets blijkt dat de uitbreiding geen significant negatief effect 

heeft op de toetsaspecten 'ecologische verbindingszones' en 'foerageer- en 

mitigatieroutes' (zie bijlage 6). 
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De voorgenomen activiteit vormt geen barriere in de ecologische relaties en belemmert de 

ontwikkeling van ecologische verbindingszones niet. Voor de bestaande baan verandert 

de situatie enigzins (beoordeling neutraal tot licht negatief: 0/-). 

De uitbreidingsgebieden gaan onderdeel uitmaken van de ecologische structuren, maar 

zullen geen duidelijke functie vervullen in de ecologische relaties. Voor deze gebieden is 

de beoordeling voor dit criterium dan oak neutraal (0). 

Doorkijk realisering landinrichtingsplan 

Het landinrichtingsplan wil de gradienten -die warden gevormd door de hoge, droge 

stroomrug en de lage, natte kom- versterken. Het schraalgrasland komt in het meest laag 

en nat gelegen deel direct ten zuiden van de A2. Het gebied sluit aan op de meest zuide
lijke ecologische verbinding tussen de Venen en de Vechtplassen. In het gebied worden 
loofbossen, struwelen, natte schraalgraslanden, bloemrijke graslanden en brede oever

zones ontwikkeld. Op de hogere en drogere gronden ten westen van het kasteelpark 
wordt het Parkbos ontwikkeld. Dat bos wordt een afwisselend bos van verschillende 

stadia en met veel bosranden. 

Door de maatregelen uit het landinrichtingsplan breidt het leefgebied van een groat aan
tal beschermde en meer of minder zeldzame soorten uit of wordt het leefgebied versterkt. 

Specifiek voor vleermuizen kunnen lineaire beplantingsstructuren langs de Bijleveld door 

hun geleidende werking de populatie bij het Vijverbos over het spoor verbinden met het 

plangebied. Het gebied wordt een belangrijke uitloopgebied voor bewoners van Vleuten 

en Leidsche Rijn. Door zonering in drukke en minder drukke gebieden en de handhaving 

binnen deze zonering wordt verstoring van belangrijke leefgebieden voorkomen. 

De landinrichting betekent een belangrijke versterking van het leefgebied van soorten die 

momenteel al in het plangebied voor de golfbaan voorkomen. Dat betekent oak dat de 

soorten hier minder kwetsbaar warden voor bijvoorbeeld een tijdelijke verstoring omdat 

er meer uitwijkmoqelijkheden ontstaan. 

Mitigatie en compensatie 

In het baanontwerp is getracht de schade voor beschermde soorten zoveel mogelijk te 

mitigeren en te compenseren. Hiervoor zijn diverse maatregelen opgesteld . De meeste 

maatregelen zijn getoetst bij de ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. De voorgestelde 
maatregelen zijn op 4 maart 2011 goedgekeurd door het Ministerie van El&I, middels een 

positieve afwijzing ontheffingsaanvraag ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. 

Vleermuizen 

Door de geplande werkzaamheden worden vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone 

dwergvleermuis, gewone grootoorvleerml•is. rosse v!eermuis. ru ige dwergv!eermu!s en de 

watervleermuis beschadigd, vernield en verstoord . Om de functionaliteit van de rust- en 

verblijfplaatsen te waarborgen worden de volgende maatregelen uitgevoerd : 

• De bomen met paarverblijven van de ruige dwergvleermuis worden alleen buiten 
de paarperiode (15 juli tot en met 1 november) gekapt worden. 

• Ten behoeve van de herinriching wordt bij zowel hole 15 als hole 5 een boom met 

een paarfunctie voor de ruige dwergvleermuis gekapt. Minimaal een half tot een 

heeljaar v66r de kap van de bomen met de huidige paarfunctie warden een 

zestal vleermuiskasten (Waveka, Plat model type 1FF) geplaatst in de bomen in 

de directe omgeving van de te kappen bomen. Een halfjaar is mogelijk wanneer 
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de kasten worden geplaatst v66r het voorjaar en er aangetoond wordt dat de 

geplaatste kasten worden gebruikt. Plaatsing van de vleermuiskasten gebeurt 
onder begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen. 

• Bij hole 7 wordt ervoor gezorgd dat de vier bomen met vleermuisverblijfplaatsen 
in de beschutting komen te liggen (in de derde rij). Bomen in de bosschage er 

achter worden gespaard. 

• Om te voorkomen dat door de werkzaamheden de vier bomen met 
vleermuisverblijfplaatsen bij hole 17 meer aan de rand van het bos komen te 

staan, wordt het pad dat door de hole loopt verlegd naar het westen, zodat er 
twee rijen bomen kunnen worden gespaard die de vleermuisverblijfplaatsen 

beschutting bieden. 
• Voor de aanleg van hole 9 wordt het eiland (ontwerp maart 201 O) in noordelijke 

richting verschoven en op het eiland worden oude bomen, die meer wind vangen, 
geplant. Tevens worden er minder bomen aan de noordwest kant van de hole 

gekapt (eventueel is kape alsnog mogelijk wanneer de bomen op het eiland 
volgroeid zijn). Aan de zuidwestelijke kant van het pad dat door de hole loopt 

wordt een boom gespaard. Op deze wijze wordt de koude wind uit een 
noordwestelijke richting optimaal tegengehouden, voor wat betreft de bomen 
met verblijfplaatsen. De aanleg en beplanting van het eiland worden uitgevoerd 

en zijn functioneel v66rdat de bomenkap ten behoeve van hole 9 worden 

uitgevoerd. 
• Voor het verwijderen van drie essentiele foerageergebieden worden de volgende 

maatregelen getroffen: 
o Ten noorden van de half open bosrand bij hole 18 (ruige 

dwergvleermuizen) wordt een bosschage aangeplant, hierbij wordt de 

open structuur van het huidigejachtgebied overgenomen (in verband 
met het insecten aanbod). De bosschage zal bestaan uit opgekroonde 
bomen met een ruige ondergroei van kruiden. Deze locatie is geschikt 

door de nabijheid van water, wat ook bij het huidigejachtgebied zo is. 
o Het grootste deel van het foerageergebied van de gewone 

grootoorvleermuis bij hole 7 blijft behouden, zodat de functionaliteit van 

dit gebied gewaarborgd blijft. 
o Aan beide zijden van de centrale laan van de krakeling wordt een 

zoomvegetatie aangelegd. 
Deze maatregelen worden v66rafgaand aan de kapwerkzaamheden 
uitgevoerd. 

• Rondom de oostelijke uitbreiding (hole 2 en 3) wordt een ononderbroken 
elzensingel (breedte 2 meter) aangelegd. 

• Op de driving range wordt een bomengroep aangeplant. 

• De aansluiting op de overloopparkeerplaats loopt via een nieuwe 
ontsluitingsweg. 

• De foerageergelegenheid voor vleermuizen wordt uitgebreid door de aanplant 
van nieuw bos en de ontwikkeling van mantel-/zoomvegetatie, bloemrijk 
grasland, water en moeras. 

• In het nog te maken natuurbeheerplan worden specifieke vleermuismaatregelen 
opgenomen zoals het maken van een open zolder voor de gewone 
grootoorvleermuis in de greenkeeperloods, het ophangen van vleermuiskasten 
en het ontwikkelen van bosopstanden met bomen met holten. Door een goede 
sturing van recreanten en een gericht beheer van de bosopstanden kunnen de 
negatieve effecten sterk worden beperkt. Het beheerplan wordt v66r de afronding 

van de werkzaamheden ter goedkeuring naar Dienst Regelingen gezonden. 
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• De vleermuispopulaties worden 5 jaar na uitvoering van de verstorende 

werkzaamheden gemonitoord. Monitoringsresultaten wordenjaarlijks ter 

goedkeuring verzonden aan Dienst Regelingen. 

Kamsalamander 

Door de geplande werkzaameheden warden vaste rust- en verblijfplaatsen van de 

kamsalamander verstoord en vernield. Om de functionaliteit van de vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de kamsalamander te waarborgen warden de volgende maatregelen 

uitgevoerd: 

• Het vergroten van de poel en het verbreden van de sloot waar de kamsalamander 

is aangetroffen gebeurt in de winterrustperiode van de kamsalamander (oktober -

februari) . 

• Het voortplantingswater van de kamsalamander wordt niet gedempt maar alleen 

uitgebreid. 

• Het nieuwe voortplantingswater is vanaf de 'krakeling' (voorbij de nieuwe hole 

15) met een damwand (plus overloop) geisoleerd van het slotenstelsel en wordt 

visvrij gehouden. 

• Het te kappen bos op het westelijke deel van de bestaande baan (ter plekke van 

de nieuwe holes 7, 8, 15 en 16) wordt de zomer (vanaf 1 juli) v66rafgaand aan het 

kappen met een scherm ontoegankelijk gemaakt voor de kamsalamander. 

Beoordeling 

In tabel 6.8 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema natuur. 

Tabel 6.B Overzicht beoordeling voor het them a natuur 

Them a Aspect Beoofdellng tov siUJatie 2012 na realiser-en 
landlnrichtlng 

herilV'ichting uitbterding. gelll!le plan 
Natuur Beschermde en rode lijst soorten 01+ 0/-

Beschermde gebieden - 01+ 01-
Ecologische relaties 0/- 0 0 

6.6 Archeologie 

blad 169 

Effecten 

De herinrichting van de bestaande golfbaan heeft naar verwachting geen effect op archeo

logische waarden, met name omdat het grondwerk beperkt van omvang is en er -door de 

vergraving bij de aanleg van het Zuiderpark- de kans op het aantreffen van archeologische 

waarden klein is. Ook bij de uitbreidingsgebieden A en C zijn de effecten op archeolo

gische waarden naar verwachting klein. Op grand van het archeologische vooronderzoek 

(Vestigia, 2007) kan warden geconstateerd dat in deze uitbreidingsgebieden geen 

aanleiding is voor het verwachten van archeologische vindplaatsen. Een deel van 

deelgebied B (zuidoostelijk} heeft wel een hoge tot zeer hoge archeologische 

verwachtingswaarde. Vergraven van bodemlagen dieper dan ongeveer 0,2 m (bouwvoor) 

kan een sterke aantasting van het bodemarchief tot gevolg hebben. Doordat de plannen 

voor dit deel van het plangebied rekening houden met de archeologische waarden blijven 

de negatieve effecten beperkt. 

Beoordeling 

De beoordeling van de effecten op de archeologische waarden is voor de herinrichting van 

de bestaande golfbaan neutraal (O). Dit geldt ook voor de uitbreidinggegebieden A en C. 

In tabel 6.9 is beoordeling voor het aspect archeologie weergegeven. 
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Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 

Bestemmingsplan Haarzuilens 

Tabel 6.9 Overzicht beoordeling voor het thema archeologie 

~ 
oran1ewoud 

Thema Aspect Beoordeflng toy·Sitµatle 2012 na reaffseren 
landlnrtchting 

tierirvichting I uitbteiding I gehgle'plan 

Archeologie Archeologische waarden 0 I 0 I 0 

Hinder 

Verkeer 

Effecten 

Uitbreiding van de golfbaan leidt tot een toename van het aantal golfers en daarmee tot 

een toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de golfbaan. 

Het maximale aantal spelers dat kan starten per uur is 24 (starts van 4 personen met een 

starttijd om de 10 minuten). Starts vinden in de het golfseizoen (mei -oktober) gemiddeld 

B uur per dag plaats (van gemiddeld B uur 's ochtends tot gemiddeld 16 uur 's middags). 

Een ronde duurt 4 uur. Dit geeft ca. maximaal 200 spelers per dag. Als alle golfers met de 

eigen auto komen resulteert dit maximaal in 400 verkeersbewegingen per dag. Maar deze 

maxima le bezetting wordt maar een aantal dagen per jaar gehaald. Bij slecht(er) weer en 

buiten het golfseizoen is de bezetting van de baan veel geringer, en ook is de gemiddelde 

autobezetting waarschijnlijk groter dan 1. 

De initiatiefnemer gaat in zijn schatting uit van een bezettingsgraad in het golfseizoen van 

60% en een autobezetting van 1,5, wat resulteert in ca. 160 verkeersbewegingen. 

Op basis van kengetal len van de Nederlandse Golffederatie wordt voor een 1 B holes 

golfbaan met ca. 900 leden ingeschat dat dit opjaarbasis leidt tot 30.000 bezoeken per 

jaar. Worstcase (1 auto per golfer) leidt dit tot 60.000 verkeersbewegingen per jaar, 

gemiddeld ca. 160 per dag. Echter het golfbezoek is niet gelijk verdeeld over hetjaar. In 

het golfseizoen (mei t/m oktober) wordt (veel) meer gegolfd dan buiten het seizoen. En in 

het weekend wordt meer gegolfd dan door de week. Ter vergelijking Kasteel De Haar trekt 

nu ca. 170.000 bezoekers per jaar en in de toekomst naar verwachting bijna 275.000 

bezoekers per jaar. 

Er is op de golfbaan geen sprake van "spits". De golfers komen verspreid over de dag 

golfen. En samen met de verdeling over de omliggende wegen "verdunt" het golfverkeer 

zich snel. Golfbaan De Haar kent geen toernooien of andere evenementen die tot meer of 

geconcentreerder verkeer leiden. 

De aantallen verkeersbewegingen ten opzichte van de autonome ontwikkeling op de 

Parkweg blijven beperkt tot ordegrootte enkele procenten. 

Beoordeling 

De toename van de hoeveelheid verkeer is beperkt en gespreid in de tijd. De beoordeling 

voor dit aspect is neutraal/licht negatief (0/-). 
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Milieueffectrapport Uitbreidmg Golfbaan De Haar 

Bestemmingsplan Haarzuilens 

Geluid 

Effecten 

~ 
orao1ewoud 

Uitbreiding en herinrichting van golfbaan leidt tot een verandering van het geluidklimaat 

op en rond de golfbaan: 
Door de uitbreiding van de golfbaan neemt het aantal golfers toe, daarmee het aantal 

verkeersbewegingen en het aan verkeer gerelateerde geluid; 
Door de verplaatsing van de entree van de noordwestzijde naar de zuidoostzijde 

verplaatst het verkeerslawaai zich ook; 

Het clubhuis en de parkeerplaats voor de leden en niet-leden worden centraal op de 

golfbaan gesitueerd en leidt tot een afname van het geluid aan de noordwestzijde en 

een toename van geluid in het Zuiderpark; 

Het Zuiderpark wordt intensiever benut en gebruikt wat leidt tot een toename van 

yeluid; 
In de uitbreidingsgebieden verdwijnt het aan landbouw gerelateerde geluid. Hiervoor 

in de plaats komt aan de golfbaan gerelateerde geluid: slaan van golfballen, pratende 
golfers en het geluid gerelateerd aan het beheer van golfbaan (maaien, beheer van 

groen en bomen). 

Echter naar verwachting verandert de geluidbelasting op de omgeving en daarmee de 

geluidhinder niet wezenlijk: 
De toename van het aantal verkeersbewegingen op de Parkweg is vanuit geluid 

bezien gering en zal niet leiden tot een wezenlijke verslechtering van het geluidkli· 

maat op de gevels van de panden langs de Parkweg, laat staan dat normen worden 

overschreden; 

De entree van de golfbaan is niet direct tegenover een woning gelegen; 

Een deel van het parkeren vindt plaats op de parkeerplaats centraal op de golfbaan, 

waarmee de geluiduitstraling op de omgeving beperkt blijft; 

De optredende geluidniveaus zijn dermate laag dater geen wezenlijke effecten op 

natuurwaarden zijn; 
Het geluidniveau van het reguliere maaien van de greens en tees is vergelijkbaar met 

het geluid in de huidige landbouwsituatie; 
Onderhoud van groen en bomen met kettingzagen, klepelmaaiers e.d. kan leiden tot 

extra geluidhinder ten opzichte van de huidige situatie, maar naar verwachting alleen 

in het westelijke uitbreidingsgebied, waar dergelijk beheer in de huidige situatie niet 
plaatsvindt; 

Het slaan van ballen en het geluid van pratende golfers overschrijdt geen geluidnor

men en leidt naar verwachting niet tot hinderbeleving, omdat geen woningen in de 
directe nabijheid zijn gelegen. 

Akoestisch onderzoek in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens laat 
voor de toekomstige s!tuat!e met landinr!chting (inc!usief go!fb33r:uitbrciding) z:ien dater 
geen geluidnormen (Wet geluidhinder) worden overschreden. 

Tijdens de aanlegfase kan lokaal en tijdelijk (1 a 1,Sjaar) hinder warden ondervonden 

door de bouw- en aanlegwerkzaamheden. Naar verwachting bestaat de hinder met name 

uit geluid van vrachtwagens voor de aanvoer van grond. 

Beoordeling 

De effecten van de herinrichting en uitbreiding op de geluidsituatie warden als neutraal 

beoordeeld in vergelijking met de referentiesituatie (0). 
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Luchtkwaliteit 

Effecten 

~ 
oran1e.woud 

De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt tot een geringe toename van verkeer, 
van gemiddeld 90 verkeersbewegingen per etmaal in de huidige situatie naar gemiddeld 
160 verkeersbewegingen per etmaal in de toekomstige situatie na uitbreiding en 
herinrichting. Dit leidt tot een geringe verslechtering van de luchtkwaliteit. Op basis van 
uitgevoerde luchtkwaliteitsberekeningen in het kader van het ontwerpbestemmingsplan 
Haarzuilens kan echter worden geconcludeerd dater geen grenswaarden uit de Wet 
Milieubeheer worden overschreden. De luchtkwaliteit in het gebied rondom de golfbaan 
wordt, zoals in de huidige situatie, vooral bepaald door de heersende 

achtergrondconcentraties. 

Beoordeling 
De effecten van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan op de luchtkwaliteit 

worden neutraal (O) beoordeeld. 

Lichthinder 

Effecten 
De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leiden niet tot lichthinder op de omge
ving. De golfbaan en de driving range worden niet verlicht. Het clubhuis wordt beperkt 
verlicht maar zodanig dat de uitstraling op de parkomgeving beperkt blijft. 

Dok de parkeerplaatsen worden verlicht ter barging van de veiligheid, maar ook zodanig 
dat de uitstraling beperkt blijft. 

Beoordeling 
Het effect op de hinder door licht wordt neutraal (O) beoordeeld. 

6.7.5 Geur 

6.7.6 

blad 172 

Effecten 
De golfbaan is, sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet geurhinder veehouderijen 
per januari 2007, geen geurgevoelig object meer. Golfers kunnen binnen geurhinder
contouren spelen. Het clubgebouw is wel een geurgevoelig object, maar gezien de 
centrale ligging in het plangebied van de golfbaan, ligt het clubgebouw niet binnen een 
geurhindercontour van een agrarisch bedrijf. 
Derhalve worden naar verwachting omliggende agrarische bedrijven niet belemmerd in 

hun bedrijfsvoering door uitbreiding van de huidige golfbaan. 

Beoordeling 
De beoordeling voor het aspect geur is neutraal (O) . 

Externe veiligheid 

De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt niet tot aandachtspunten vanuit 
externe veiligheid. Het aantal mensen neemt door de uitbreiding en herinrichting van de 

golfbaan wel toe, maar aangezien in het plangebied en de omgeving geen risicobronnen 
zijn gesitueerd die leiden tot externe veiligheidsrisico's in het plangebied, is de 
beoordeling neutraal (O). 
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Overzicht beoordeling 

In tabel 6.10 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema hinder. 

Tabel 6.10 Overzicht beoordeling voor het thema hinder 
Thilna l\spec;l Beoontellng tov situatie 2012 na reallseren 

landlnl'ic1'¢1ng 
herimchtlng ultbreiding g!!hele plan 

Hinder Verkeer nvt nvt 01-
Geluid nvt nvt 0 
Luchtkwaliteit nvt nvt 0 
Geur nvt nvt 0 
Licht nvt nvt 0 
Exteme veiligheid nvt nvt 0 

6.8 Landbouw 

Effecten 
Uitbreiding van de golfbaan leidt tot het verlies van ongeveer 17 ha. landbouwgrond. 

Er is in het ontwerp naar gestreefd het oppervlak uitbreidingsgebied zo beperkt mogelijk 

te houden. De transformatie van de uitbreidingsgebieden van agrarische gronden naar 

recreatieve gronden sluit aan op de doelstellingen uit het Landinrichtingsplan 

Haarzuilens. De uitbreidingsgebieden van de golfbaan zijn gereserveerd voor park-, bos 

en weidelandschap. Binnen plangebied Haarzuilens zijn andere specifieke gebieden 

aangewezen waar de landbouw wordt gehandhaafd. 

Beoordeling 

Ten opzichte van de huidige situatie leidt uitbreiding van de golfbaan tot verlies van 

landbouwgrond en wordt daarmee negatief beoordeeld (-)_ Echter ten opzichte van de 
referentiesituatie (dat wil zeggen de uitvoering van het Landinrichtingsplan Haarzuilens) 

leidt het onttrekken van de gronden in de drie uitbreidingsgebieden niet tot extra verlies 

van landbouwareaal (beoordeling (0). Op Landbouw wordt de uitbreiding daarom neutraal 

tot negatief beoordeeld {0/-) . 

6.9 Recreatie 

blad 173 

Effecten 

De uitbreiding van de golfbaan heeft een effect op recreatie: 

het Zuiderpark en de golfbaan worden beleefbaar en toegankelijk gemaakt door de 
realisatie van een openbaar toegankelijk pad op en langs de golfbaan; 

een openbaar tegen betaling te gebruiken driving rang incl. faciliteiten komt 

beschikbaar; 

verplaatsing van de entree van de golfbaan maakt het mogelijk de Haarlaan, de 

oorspronkelijke entree van Kasteel De Haar, in te richten als langzaamverkeerroute. 

Het draagt hiermee bij aan de invulling van de provinciale, regionale en gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen geformuleerd in het kader van het Landinrichtingsplan. 

Daar staat tegenover dat ca . 17 ha grond in het landi nrichtingsgebied niet meer 

beschikbaar is voor openbaar toegankelijke recreatie en dat het bestaande fietspad 

Eikslaan gerkuist gaat worden door golfers en golfbaanverkeer (wanneer de 

overloopparkeerplaats gebruikt wordt) . 
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Beoordeling 

~ 
oran1ewoud 

De beoordeling van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan is in principe positief. 
In vergelijking met de referentiesitatuatie {dat wil zeggen na de uitvoering van het Land

inrichtingsplan) is de extra bijdrage echter beperkt. De beoordeling is daarom neutraal tot 

licht positief {O/+). 

6.10 Kabels en leidingen 

6.11 

6.11 .1 

6.11.2 

6.11 .3 

blad 174 

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan heeft geen wezenlijke effecten op kabels en 
leidingen. Lokaal worden water, elektra en telecomkabels- en leidingen vergraven en her
steld, maar er worden geen regionale leidingen geraakt. De beoordeling is neutraal (O). 

Socia le aspecten 

Belevingsaspecten 

Effecten 
De uitbreiding van de golfbaan heeft enige sociale effecten. 

Het aantal golfers en daarmee het aantal verkeersbewegingen neemt toe. Hoewel de 
absolute toename beperkt is, zeker in relatie tot de toename door Landinrichtingsplan 

Haarzuilens, kan dit door omwonenden (met name langs de Parkweg) toch als enigszins 

hinderlijk worden ervaren. 
De entree van de golfbaan is niet direct tegenover een woning gelegen, zodat er geen 

directe hinder is door in- en uitrijdende auto's. 
Het zicht op en door de noordelijke uitbreidingsgebied verandert niet. Het zicht op het 
zuidoostelijke gebied verandert door de aanleg van een elzenhaag . 
Het uitzicht op het westelijke uitbreidingsgebied vanaf de Rijndijk en Lagehaardijk ver
andert wel: van open naar enigszins gesloten. 

De privacy van omwonenden wordt naar verwachting niet aangetast. Tussen de woningen 
langs de Parkweg en de golfbaan ligt de Parkweg zelf, en een groenzone. De afstand van 
het noordoostelijke uitbreidingsgebied en het westelijke uitbreidingsgebied tot de 
woningen is te groot om aantasting van de privacy te veroorzaken. 

Beoordeling 
De beoordeling van de sociale aspecten in vergelijking met de referentiesituatie {inclusief 
het Landinrichtingsplan) is per saldo neutraal (O). 

Gedwongen vertrek 

Er verdwijnen geen woningen of bedrijven als gevolg van de uitbreiding van de golfbaan. 
De beoordeling is neutraal (0). 

Werkgelegenheid 

Uitbreiding van de golfbaan leidt tot een (beperkt) aantal extra arbeidsplaatsen in de 
vorm van greenkeepers. Naar verwachting worden er 5 FTE's aan extra werkgelegenheid 
gecreeerd. Het effect is dermate gering dat de beoordeling neutraal (O) is. 
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7 Beoordeling en conclusies 

7 .1 Overzicht beoordelingen 

blad175 

In hoofdstuk 6 is per criterium een beoordeling gegeven van de effecten die het gevolg 

kunnen zijn van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan. In tabel 7 .1 is een 

overzicht van de beoordeling opgenomen. 

Tabel 7.1 Overzicht beoordeling van de effecten 

Them a ~ Beoon:lellng rov Sill.l8tie 2012 na realiseren 
lapdinrichting 

herlrvichtlng JJitbrei ding get1e1ep1an 
Landschap& Landschapsstructuur + . I .. 0/-
Cultuurhistorie Aardkundige waarden 0 0 0 

Ruirntelijk-visuele kwaliteit + -/ - Of· 
Cultuurhistorische waarden + 01· O/+ 

Bod em Bodemwaarden 0 0 0 
Grondbalans . . . 
Bodemkwal iteit 01+ 0 0/+ 

Water Oppervlaktewater 0 O/+ 01+ 

Grondwater . 0/- 0/-
Waterkwaliteit 0 0 0 

Natwr Beschermde en rode lijst . O/+ 0/-
soorten 

Beschermde gebieden . O/+ 0/-
Ecologische relaties 0/- 0 0 

Archeologie Archeologi sche waarden 0 0 0 
Hinder Verkeer nvt nvt 0/-

Geluid nvt nvt 0 
Luchtkwaliteit nvt nvt 0 

Geur nvt nvt 0 
Licht nvt nvt 0 
Exteme veiligheid nvt nvt 0 

Landbouw LandbOUW!J"Ond 0 01· 0/-

Recreatie Recreatieve functies + O/+ 01+ 
Kabelsen nvt nvt 0 
leidingen 

Sociale aspecten Beleving 0 0 0 

Gedwongen vertrek 0 0 0 
Werkgelegenheid 0 0 0 

+ positief effect • negatief effect 0 geen effect n.v.t. niet van toepassing 
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Conclusie 

Positieve en negatieve effecten 

~ 
oranrewoud 

Golfbaan De Haar ligt op een bijzondere locatie in een gebied met hoge landschappelijke, 
cultuurhistorische, ecologisch en archeologische waarden. Waarden waarmee bij de 
herinrichting en uitbreiding van de golfbaan rekening moet en is gehouden. 

Positieve effecten 
Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan draagt bij aan de invulling van provinciale, 

regionale en lokale beleidsdoelstellingen: 
Het geeft invulling aan de recreatieve doelstellingen gesteld in het kader van het 
Groengebied Utrecht-West en het Landinrichtingsplan Haarzuilens: uitbreiding van de 
recreatieve mogelijkheden in het gebied ten westen van Utrecht. Bij de herinrichting 

van de golfbaan wordt ruimte gecreeerd voor een openbaar toegankelijk wandelpad, 
waarmee de golfbaan, maar belangrijker nog het Zuiderpark, voor het eerst sinds 30 

jaar weer toegankelijk en beleefbaar is voor wandelaars. Het geeft ook invulling aan 

de rereatieve eis van het Landinrichtingsplan door de driving range openbaar 
toegankelijk te stellen. Daarnaast wordt door het verplaatsen van de entree en de 

parkeerruimte van de Haarlaan naar de Parkweg de mogelijkheid geboden de 
Haarlaan als oorspronkelijke entree van Kasteel de Haar in ere te herstellen en in te 
richten als langzaamverkeerroute. 
De realisatie van waterpartijen in het westelijke uitbreidingsgebied geeft het Hoog
heemraadschap ruimte voor waterberging bij extreme waterafvoeren. 

Landschappelijk/cultuurhistorisch is een positief effect het herstel van het oorspronkel ijk 

parkontwerp voor het Zuiderpark van Copijn en Cuijpers door de herinrichting van de 
golfbaan. Karakteristieke, verloren gegane, elementen warden weer teruggebracht: de 

zichtlijnen van uit Kasteel De Haar naar de omgeving, de open ruimtes in de bospercelen, 
het eiland in de waterpartij. De bodem- en waterkwaliteit wordt minder zwaar belast dan 
in de huidige situatie, wat bijdraagt aan het herstel van de waterkwaliteit en de 

ecologische potenties van watergangen en waterpartijen. 

Negatieve effecten 
Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan heeft naast positieve ook negatieve effecten. 
In het ontwerp is uitgebreid rekening gehouden met de diverse milieuaspecten en de 
hoge waarden in het gebied. Getracht is het effect van herinrichting en uitbreiding op de 

omgeving zoveel mogelijk te beperken. Een van de manieren om dit te doen is het mini
maliseren van het benodigde oppervlak voor uitbreiding. In het ontwerp is maximaal de 
ruimte gezocht voor optimalisatie van de herinrichting van de bestaande golfbaan. Dit 
heeft ertoe geleid dat 5 van de 9 gewenste uitbreidingsholes binnen het bestaande park 
kunnen warden gerealiseerd. Eindresultaat is dat 17 ha. van het landinrichtingsgebied 
gebruikt wordt voor de golfbaan. 
De effecten van de herinrichting binnen het Zuiderpark zijn zoveel als mogelijk beperkt 
door rekening te houden met de huidige (en oorspronkelijke) landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. Landschappelijk en 

cultuurhistorisch zijn de negatieve effecten beperkt: herstel van het oorspronkelijk 
parkontwerp van Copijn leidt tot een positief effect. Op een aantal lokaties in het 

Zuiderpark wordt ten behoeve van de golfdoelstelling afgeweken van het oorspronkelijk 
ontwerp van Copijn, wat een negatief effect is. Het positief effect op landschap en 

cultuurhistorie van het parkherstel is grater dan het negatief effect. 
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Landschappelijk-cultuurhistorisch is er in het zuidoostelijke en zuidwestelijke 

uitbreidingsgebied sprake van een negatief effect door de aanleg van de holes, het groen 
en de aanleg van relief. 

Herinrichting van het Zuiderpark heeft in de aanleg- en eerste gebruiksfase mogelijk 

negatieve gevolgen voor streng beschermde soorten (label 2 en 3-soorten) als de grote 

keverorchis, watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
eekhoorn, kamsalamander, ijsvogel en rugstreeppad. Deze zijn het gevolg van het 

verdwijnen en aantasten van enkele hectares parkbos, voortplantingswater en een 

toename van verstoring. In het baanontwerp is getracht deze schade zoveel mogelijk te 
mitigeren en compenseren. Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden echter 

niet overtreden door de herinrichting van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden 

vooraf gemitigeerd of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings

en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de voorkomende beschermde soorten wordt 

gegarandeerd. Een ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk. 

De westelijke en noordelijke uitbreiding van de golfbaan heeft bijna alleen positieve 

gevolgen voor de natuur, met uitzondering van het aantasten van het leefgebied van de 
rugstreeppad. Door de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren en 

eerst de nieuwe watergang te graven worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en 

faunawet overtreden, en is een ontheffing niet noodzakelijk. 

De uitbreiding van golfbaan De Haar heeft een behoorlijke impact op de huidige situatie. 

Een dergelijke ingreep in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vraagt een grondige 
toetsing. Voor de Nee, tenzij afweging heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten 

aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk 

worden aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet 

aangetast op deze vier hoofdaspecten, slechts een toetsaspect krijgt een significant 

negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier hoofdaspecten 

blijft echter buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund door de gekozen 
zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen v(ln nieuwe natuur en het nemen van mitigerende 

en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor 

de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een 

essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam worden 

gegarandeerd. 

In het noordelijke uitbreidingsgebied (deelgebied A) zijn de negatieve effecten miniem. De 

driving range wordt landschappelijk ingepast aangelegd, dat wil zeggen: vlak, zonder 
netten of verlichting en met een afslaglocatie die ingepast wordt in de boomrand. 

In het zuidoostelijke gebied (deelgebied B) is de hoge archeologische waarde nadruk
kel ijk als ontwerpuitgangspunt meegenomen: conform de daarvoor geldende archeo

logische eisen vvordt niet mee; dar; de bouwvoor ve191 aven, ni~l meer dan 1,5 m opge

bracht, geen waterpartijen gerealiseerd en groen en drainage alleen aangebracht in 
opgebrachte heuveltjes. Op deze manier wordt verstoring van archeologische waarden 

voorkomen en kan zelfs gesteld worden dat de golfbaan de archeologische waarden 
duurzaam beschermd. Doordat gekozen wordt een "willekeurige"ophoging is er wel 

sprake van een landschappelijke aantasting. Daarnaats wordt er een poel aangelegd. 
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In het westelijke gebied is sprake van effect op het landschap: de uitbreiding van de 

golfbaan zorgt hier voor een accidentatie. Echter dit perceel is al in de huidige situatie 
landschappelijk afgesneden van het ten westen van de Rijndijk gelegen oorspronkelijke 

ontginningenlandschap en heeft zijn landschappelijke waarde al deels verloren. 

De herinrichting en uitbreiding van de golfbaan heeft naar verwachting geen negatieve 

effecten op bodem en wateraspecten. Voor wat betreft water wordt deze conclusie 
gedeeld door de waterbeheerder (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden). 

Ten aanzien van hinder kan het volgende worden geconcludeerd. Uitbreiding van de 
golfbaan leidt tot een toename van het aantal golfers en daarmee van het aantal ver

keersbewegingen van en naar de golfbaan. Worst case verdubbeld het aantal verkeers
bewegingen van en naar de golfbaan ten opzichte van de huidige situatie, maar in de 
praktijk zal de toename kleiner zijn: het ledental van de club groeit van 500 naar 900 en 
veel golfers zullen langere rondes gaan lopen. 

Het effect van het verkeer en de toename erin is het grootst op de entree en op de par

keerplaats. Door de entree van de golfbaan niet direct tegenover een woning te situeren 
en de parkeerplaats voor leden en niet-leden op de golfbaan te situeren wordt voor een 

groot deel de directe hinder op omliggende woningen voorkomen. Het effect van de 

verkeerstoename op de Parkweg is gering, zeker vergeleken met de toename als gevolg 
van Landinrichtingsplan Haarzuilens als geheel. De uitbreiding van de golfbaan leidt niet 

tot een wezenlijke toename van geluidhinder of luchtverontreiniging . Als al hinder wordt 

ervaren wordt dit naar verwachting vooral veroorzaakt door het beheer van groen op de 
golfbaan. Het gebruik van kettingzagen en klepelmaaiers leidt tijdelijk tot hoge 
geluidniveaus en reikt ver. Echter dit vindt, evenals in de huidige situatie, maar een 
beperkt aantal maal per jaar plaats. Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt niet 
tot lichthinder of aandachtspunten ten aanzien van externe veiligheid. 

Oak sociaal bezien leidt de uitbreiding en herinrichting naar verwachting niet tot een 
wezenlijke toename van hinderbeleving. Het effect op uitzicht en privacy is beperkt. De 
toename van autoverkeer van en naar de golfbaan kan als hinderlijk worden ervaren, maar 
is absoluut gezien gering in vergelijking met de gevolgen van de Landinrichting 
Haarzu ilens. 

De effecten van de heri1Tichting en uitbreiding van de golfbaan staan niet op zichzelf, 
maar moeten beschouwd worden in de transformatie van het gehele gebied Haarzuilens, 

zoals vastgelegd is in het Landinrichtingsplan en dat nu uitgewerkt wordt in het bestem
rningsplan. 
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In paragraaf 1.2.1 van dit rapport is melding gemaakt van overwegingen die bij de 

gemeenteraad van Utrecht een rol hebben gespeeld bij het opleggen van de m.e.r.-plicht. 

De gemeenteraad hield rekening met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor: 

• Ecologie: verstoring EHS, verstoring beschermde soorten (o.a vleermuizen, ijsvogels) ; 

• Archeologie: verstoring van twee majeure vindplaatsen. 

Ecologie 

In dit rapport zijn -mede op basis van specifiek onderzoek naar de actuele natuurwaar
den- de effecten van de uitbreiding en herinrichting op de ecologische waarden beschre

ven. Natuurwaarden zijn in het plangebied met name aanwezig op de bestaande golfbaan. 

Het gaat om diverse soorten vleermuizen, ijsvogels en de beschermde plant keverorchis. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar actuele natuurwaarden zijn de 

plannen voor de golfbaan geoptimaliseerd. De lay-out van de banen is zodanig aangepast 

dat de effecten op voor vleermuizen belangrijke bomen zo veel mogelijk worden 

voorkomen. Ook voor de andere beschermenswaardige soorten zijn maatregelen 

opgenomen in de plannen. 

Archeologie 

Uit het uitgevoerde archeologische onderzoek blijkt dat archeologische waarden met 

name in deelgebied B (zuidoostelijke uitbreiding) aanwezig zijn. Het onderzoek laat zien 

dat archeologische waarden niet worden aangetast als geen grondwerk dieper dan de 

huidige bouwvoor en ophoging (niet meer dan ongeveer 1,5 m) wordt toegestaan. Voor de 

overige delen van het plangebied (zowel de uitbreiding als de bestaande baan) zijn geen 

concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen aangetroffen, zodat hier geen 

belemmeringen voor graafwerkzaamheden aanwezig zijn. De archeologische 
verwachtingswaarde voor de bestaande golfbaan is laag, omdat bij de aanleg van deze 

baan de bovengrond is vergraven. Door gerichte aandacht tijdens graafwerkzaamheden 
kan het risico op het verlies van archeologische in deze delen van het plan!JP.hiP.rl worden 

geminirnaliseerd. 

Conclusie 

Uit de effectbeschrijvingen in dit MER blijkt dat de uitbreiding en herinrichting van de golf

baan De Haar geen belangrijke nadelige gevolgen voor het miiieu heeft voor de door de 
gemeenteraad als belangrijk beschouwde milieuaspecten. 

7 .3 Meestmilieuvriendelijk altematief 

blad 179 

Zoals al in hoofdstuk 5 gesteld is het MMA voor golfbaan de Haar niet een apart 

alternatief. maar een set van (mogelijke} aanvul!cndc maatrcgelen om negatieve effecten 
van de golfbaanuitbreiding (verder) te voorkomen dan wel te mitigeren. 

Er is geen locatiealternatief voor de golfbaanuitbreiding. In de afgelopenjaren zijn diverse 

locaties onderzocht. Voor de huidige locatie is de randvoorwaarde vanuit de 

Landinrichting om de uitbreiding zoveel als mogelijk binnen het Zuiderpark te realiseren 
bepalend geweest. Andere uitbreidingsgebieden en/of andere inrichting/functies van de 

uitbreidingsgebieden is niet mogelijk vanuit de golfbaanrandvoorwaarden of niet gewenst 

vanuit milieu (b.v. holes in plaats van drivingrange in noordwestelijk uitbreidingsgebied) . 

Tabel 7. 2 geeft een overzicht van de (resterende) negatieve effecten, (mogel ijke) 

mitigerende maatregelen en een afweging. 



projectnr. 1907-176054 

28 maart 2011 definitief 

Milieueflectrappart Uitbreiding Galfbaan De Haar 

Bestemmingsplan Haarzuilens ~ 
oraa1ewoud 

label 7.2 Overzicht (mogelijke) mitigerende maatregelen 

Them a (Resterend) Negatief (Mogelijke) Mitigerende Afweging 

effect maatregel 

Landschap, Zuiderpark: Geen ontwerp golfbaan-uitbreiding Zuiderpark is 

cultuurhistorie Lokaal afwijking van optimum tussen golf en landschap/cultuurhistorie 

het ontwerp van Copijn 

Uitbreidingsgebieden: Minder relief en minder minder relief en beplanting past niet in 

Verlies openheid en beplanting golfbaanvereisten ten aanzien van het scheiden 

vlakheid van holes. 

Bodem, Water Geen n.v.t. n.v.t. 

Natuur Zie paragraaf 6.5 Zie paragraaf 6.5 Er is in het ontwerp gestreefd naar het minima-
liseren van het effect. De natuurbeheerder is 

hierbij betrokken. 

Archeologie Verstoring niet Beperking vergraving Is in ontwerp al teruggebracht tot minimum 

voorziene waarden benodigd vanuit golfoptiek 

Archeologische begeleiding Mogelijk 

Verkeer Hinderbeleving Geen N.v.t. 

omwonenden 

Hinder Geluidhinder door Als sprake van hinder, Mogelijk 
beheer golfbaan en afspraken maken over 

golfbaan groen tijdstip onderhoud 

Landbouw Geen n.v.t. n.v.t. 

Recreatie Niet gebruik kunnen Geen Is vanuit golfbaan- en veiligheidsoptiek niet 

makenvan de mogelijk 

Krakeling als 
wandelpad 

Verlies 18 ha Minder uitbreiding Is vanuit de optiek van de golfbaan niet mogelijk 

landinrichtingsgebied Meer inbreiding Is vanuit ecologie bezien niet mogelijk 

Kabels Geen n.v.t. n.v.t 

leidingen 

Socia le Hinderbeleving Verkeer: geen Mogelijk 

aspecten omwonenden Geluid: Als sprake van 
hinder, afspraken maken 
over tijdstip onderhoud 
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7 .4 Toetsing aan richtlijnen 

Onderstaand wordt aangegeven hoe met de richtlijnen in dit MER is omgegaan. 

Hoofdpunten Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Een goede beschrijving en onderbouwing van de onderzochte Er zijn in het MER geen alternatieven onderzocht 
altematieven en varianten met Speciale aandacht voor: (zie paragraaf 5.5). Er bestaat geen alternatieve . de begrenzing van het plangebied; locatie voor de golfbaanuitbreiding. De keuze voor 

• de locatie van bouwwerken, toegangswegen en en begrenzing van de huidige uitbreidings-

parkeervoorzieningen; gebieden is een resultaat van lange discussie en 

• de watervoorziening; afweging, waarbij het standpunt vanuit de Land-

• openstelling van het gebied voor andere recreanten . inrichting (uitbreiding van de golfbaan zoveel 
mogelijk binnen het Zuiderpark) leidend is 

geweest. De locaties van bouwwerken, toegangs-

wegen en parkeervoorzieningen zijn ingegeven 

vanuit golfbaantechnische overwegingen, 
onderwerp van discussie geweest tussen de 

diverse betrokken partijen. In het ontwerp is 

gestreefd naar minimalisatie van het negatieve 
effect op bestaande landschappelijke en 

ecologischewaarden. De watervoorziening is 

voorgelegd aan de waterbeheerder, 

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, en 

akkoord bevonden. Er is daarom vanuit water geen 

reden gezien varianten te ontwikkelen. Ten 

aanzien van recreatieve toegankelijkheid is 

hetgeen gepresenteerd is het maximaal haalbare. 

Meer toegankelijk is vanuit golfbaan- en 

veiligheidsoptiek niet mogelijk. 

De effecten van de voorgenomen heraanleg en uitbreiding op: Zie respectievelijk paragraaf 6.2 en 6.5. 

• het historisch ontwerp en de cultuurhistorische kwaliteit van Deze paragrafen zijn ten opzichte van de 

het park en de beleving daarvan; startnotitie aanzienlijk uitgebreid en . de in het park aanwezige natuurwaarden, tevens voortkomend aangescherpt, waarbij rekening is gehouden met 

uit effecten op de waterkwa I iteit. de richtlijnen en inspraakreacties. 
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Ga in het MER tevens in op de knel punten die ontstaan vanuit de 
verschillende beleidskaders en perspectieven. Hierbij denkt de 
Commissie vooral aan wensen I streefbeelden vanuit het natuurbeleid 

en cultuurhistorisch beleid. 

Alternatieven 

In het MER dienen de alternatieven op basis van twee variantenparen 

alsnog integraal, met meewegen van alle informatie, te worden 

beoordeeld. besteed hierbij met name aandacht aan de aspecten : 

• schade aan bestaande natuurwaarden in het park; 

• recreatieve toegankelijkheid van het Zuiderpark. 

Referentiekader 

In de besctrijving van de referentiesituatie zoals die in de startnotitie 
wordt gegeven ontbreekt de herinrichting van het Noorderpark als 
autonome ontwikkeling. Deze herinrichting resulteert in het uitwijken 
van diergroepen naar 
het Zuiderpark. 

MMA 

De Commissie is van mening dat, in relatie tot de onderbouwing en I a 
heroverweging van de bergrenzing van de uitbereiding, ook de locatie 

van het clubhuis en de parkeervoorzieningen nader onderbouwd moeten 

worden. Werk indien mogelijk een mma uit waarin : 

clubhuis en parkeervoorzieningen nietnaast het 'kerngebied' 

voor vleemiuizen liggen; 

meer ruimte is voor niet-golfende wandelaars. 

Ga in het MMA tevens in op de mogelijkheden om voor de uitgebreide 
waterpartijen een altematieve aanvoer van water te realiseren, bij 

voorkeur schoon {kwel)water vanuit de Haarrijnse Plas via het 

Noorderpark. Ga bovendien in op de kansen om bij herinrichting van 

vijverpartijen de inzijging en daarmee de aanvoerbehoefte te 

verminderen. Beide maatregelen kunnen positief bijdragen aan de 

kansen voor beschermde amfibiel!n als de kamsalamander. 
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Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Toegevoegd, zie paragraaf 3.2 kopje samenvattend 

Er zijn in het MER geen alternatieven onderzocht 

(zie paragraaf 5.5). Ten aanzien van natuur is er in 

het ontwerp gestreefd naar minimalisatie van het 

negatieve effect op bestaande waarden (dit in 

overleg met Natuurmonumenten) . Ten aanzien van 

recreatieve toegankelijkheid is hetgeen 

gepresenteerd is het maximaal haalbare. Meer 

toegankelijk is vanuit golfbaan- en 

veiligheidsoptiek niet mogelijk (zie paragraaf 

5.3 .4). 

Herinrichting van het Noorderpark is opgenomen 
als autonome ontwikkeling in paragraaf 4.5.3. 

Natuur. Aangegeven is dat gene inventarisaties 

van het Noorderpark bekend zijn, maar dat 

eventueel uitgeweken dieren zijn meegenomen in 

de recente inventarisaties ten behoeve van dit MER 

De locatie van het clubhuis en de parkeer

voorzieningen is bepaald vanuit golfbaan

technische overwegingen, waarbij ernaar gestreefd 

is het effect op bestaande waarden zo beperkt 
mogelijk te houden. Er is geen MMA uitgewerkt 

met een andere locatie voor het clubhuis en de 

parkeervoorzieningen. Het kerngebied is ten 

noorden van het clubhuis gelegen. Er worden ten 

behoeve van het clubhuis bomen gekapt, maar 

geen verblijfs- of toekomstbomen voor 

vleermuizen . Het clubhuis wordt zonder ramen aan 
de noordzijde aangelegd, waardoor er vanuit de 

golfbaan en het clubhuis geen lichthinder richting 

het kerngebied is. De parkeerplaats wordt zeer 
beperkt verlicht, zodat hier de lichtuitstraling 

beperkt blijft. De parkeerruimte is zo vormgegeven 

dat slechts een beperkt aantal bomen gekapt hoeft 
te worden, geen verblijfs- oftoekomstbomen. 

Locatie en uitwerking van clubhuis en 

parkeervoorziening zijn besproken met de 
betrokken natuurbeherende en toetsende 

organisaties. 

Er is geen MMA ontworpen met meer ruimte voor 

niet golfende recreanten . Dit is vanuit golfbaan- en 

veiligheidsoverwegingen niet realiseerbaar (zie 

paragraaf 5.3.4) 

Er is geen MMA vanuit water beschreven. Het 

hoogheemraadschap heeft hier ook geen aandacht 

voor gevraagd. 
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Geef aan welke toetsingscriteria gehanteerd worden voor de effecten op 

boven- en ondergrondse aanwezige cultuurhistorische waarden. 

Neem in het MER kaartmateriaal op, waaruit blijkt in hoeverre het 

ontwerp voor de (uitbreidingen van de) golfbaan aansluit bij het 

oorspronkelijke ontwerp en aanleg van het park. Maak voorts duidelijk 
hoe vorrngeving van de uitbreidingen zich zal verhouden tot het 

oorspronkelijke park. lllustreer dit zo nodig met visualisaties. 

Onderbouw in het MER de aanname clat er geen archeologische waarden 

in het park meer aanwezig zijn. Beschrijf in het MER kwalitatief en 

kwantitatief de aantasting van archeologischewaarden in de 

uitbreidingen van de golfbaan buiten het park. Betrek bij de 

effectbeoordeling voor archeologie naast de archeologische rapportage 

ook overige beschikbare gegevens. 
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Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Zie paragraaf 6.2 en 6.6 

Ten opzichte van de startnotitie m.e.r. is de 

effectbeschrijving aanzienlijk uitgebreid. Er is 

getoetst aan de karakteristieke kenmerken van het 

parkontwerp van Copijn, aan de rijksmonumentale 
waarden, de kemkwaliteiten van het 

Belvederegebied en waarden zoals beschreven in 

de toel ichting van de voorgenomen aanwijzing van 

het park als bescherrnd dorpsgezicht. Daamaast is 

getoetst aan het effect op (overige) 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden in 
de omgeving. Archeologie is in een aparte 
paragraaf beschreven. 

Zie paragraaf 4.2 en bijlage 5 

In het MER is het oorspronkelijke ontwerp van 

Copijn plus de laterejaren 30 uitbreiding 

opgenomen, zodat vergelij king met de huidige 

situatie en het voorgenomen ontwerp mogelijk is. 

Zie paragraaf 6.6 

Bij de aanleg van het Zuiderpark tussen 1895 en 

1910 is de gehele bovengrond vergraven. 

Het effect op archeologie is gebaseerd op het 

onderzoek van Vestigia uit 2007 (zie paragraaf 
4.6). Hierin zijn alle (in 2007) beschikbare 

gegevens verwerkt. 
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Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Beschrijf in het MER de functie die het park heeft voor beschermde Zie paragraaf 4.5 

diersoorten. 

In het MER dient ontbrekende informatie te warden opgenomen ten Zie paragraaf 4.5 

aanzien van andere natuurwaarden zaols amfibieen, bosvogels en 

bosflora. 

Voor een aantal beschermde soorten (zoals Keverorchis, IJsvogel, 

Groene Specht en Steenuil) is de precieze standplaats of nestel-
fourageer- I rustlocaties essentieel voor effectbepaling en optimalisatie. Zie paragraaf 4.5 

Geef in het MER duidelijk op kaart aan waar de beschermde soorten zijn 

waargenomen en welke functie deze locatie voor de soort heeft. 

Geef verder in het MER: 

• Een kaart met de actuele verspreiding van de overige 

aandachtssoorten; 

• Een beschrijving met kaart van de huidige vegetatiestructuur, 

met name het al dan niet voorkomen van een struiklaag.; 

• Een bostypen/bomenkaart, waarop soortensamenstelling en 

leeftijd en vitaliteit van de verschillende bosvakken en 

boomgroepen is aangegeven.Beschrijf de effecten op natuur 

met behulp van kaarten van een zelfde ordeals in de 

beschrijving van de huidige situatie wordt gevraagd; 

bijvoorbeeld een kaart met daarop de kap van monumentale 

bomen, overige boskap en het verwijderen van struweel. 

Bepaal met deze informatie de effecten van de verschillende 

inrichtingsvarianten (of altematieven) op beschermde soorten of 

leefgebieden. Betrek hierin de effecten van zowel de aanleg als gebruik 

van de uiteindelijke golfbaan, dit laatste inclusief verkeersbewegingen, 

verlichting en onderhoudswerkzaamheden. Geef in het MER ook een 

beschrijving van de effecten op beschermde soorten buiten de golfbaan. 
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Zie paragraaf 4.5 

Zie paragraaf 6.5 
Ten opzichte van de startnotitie m.e.r. is de 

effectbeschrijving aanzienlijk uitgebreid en 

aangescherpt, waarbij ook de opmerkingen van 

Natuurmonumenten (inspraakreactie en reactie op 
voorlopig ontwerp) betrokken zijn. 
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Geef kwantitatief aan wat de toename van verflarding is en welke 

effecten dit heeft op de waterhuishouding. Geef daarbij aan welke 
uitbreiding van oppervlaktewater in het park voorzien is om dit te 
compenseren. 

Geef aan waar het extra boezemwater, dat nodig is om in de 

zomermaanden de waterpartijen aan te vu II en om ze op peil te houden, 
betrokken zal worden en wat de effecten hiervan zijn op de 

waterhuishouding in het studiegebied. 

De Commisie adviseert om gegevens die nodig zijn in het kader van de 

watertoets in het MER op te nemen. 

Recreatie 

Geef voor de verschill ende alternati even I varianten duidelijk op kaart 

aan welk deel van het park openbaar toegankelijk zal worden . Geef 

tevens aan gedurende welke periode van de dag dit deel toegankelijk zal 

zijn en welke maatregelen genomen worden om onveilige situatie door 

rondvliegende golfballen te voorkomen. Beschrijf hoe het openbare 

gedeelte van het park aansluit bij de recreatieve structure11 in de 
omgeving. 
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Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Zie paragraaf 5.3.4 kopje water en paragraaf 6.4 

Het oppervlak verharding neemt niet toe. Clubhuis 
en greenkeepersloods worden verplaatst en 

vergroot. De parkeerplaatsen worden halfverhard 

uitgevoerd, zodat het geen effect heeft op de 

infiltratie. Het oppervlak open water neemt met 

minimaal 2,6 ha toe, door uitbreiding van het 

oppervlak open water in zowel het Zuiderpark als 

het westelijk uitbreidingsgebied. 

Er is geen waterbalans opgesteld voor de golfbaan. 

Naar verwachting hoeft niet wezenlijk meer 

oppervlaktewater betrokken te worden. Het 

oppervlak open water neemt toe en daarmee de 

verdamping van open water. Daar staat tegenover 

dat door de realisatie van nieuwe holes het 

oppervlak groen in het Zuiderpark afneemt en 

daarmee de verdamping vanuit het groen. 

Eventueel benodigde aanvulling van het 

boezemwaterwordt betrokken uit het omliggend 
watergangenstelsel . Het effect op de 

waterhuishouding in de omgeving is gering. 

Er is in het kader van het bestemmingsplan 

Haarzuilens en de MER Golfbaan een watertoets 

uitgevoerd. Er is overleg gevoerd met het 

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Zij heeft 

per brief laten weten dat zij akkoord gaat met de 

waterparagraaf in het bestemmingsplan en het 

MER. Wei vraagt zij afstemrning bij verdei e 

uitwerking van het ontwerp en voorbereiding van 
de realisatie. 

Zie paragraar 5.3.4 kopje openbaarheid/recreatief 
medegebruik/nevenactiviteiten en koP.je 
veiligheid. 

Er zijn geen recreatieve varianten ontwikkeld. Het 
pad in de rand van de golfbaan is vanuit golfbaan

en veiligheidsoptiek het maximaal haalbare. 
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Aanvullende /aangepaste richtlijnen gemeenteraad 
Utrecht 

Locatie en varianten 

In het MER warden alle vier de varianten uit de variantenstudie van 2003 

[Alan Rijks, Van Empelen en Van Aalderen Partners en Van Gessel, 2003) 

meegenomen in het onderzoek. Daarbij zal tevens de alternatieve 

oplossingsrichting zoals ingebracht door de Vrienden van de 

Joostenlaan voor de Commissie Stedelijke Ontwikkeling warden 

beschouwd. 

Multifunctionele parkeerplaats 

Tevens zal in het MER warden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor 

een multifunctionele parkeerplaats voor leden golfverenigingm 
bezoekers driving range en bezoekers grate evenementen. 
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Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Zie paragraaf 5.5 

Er wordt geen invulling gegeven aan de richtlijn ten 

aanzien van altematieven. 

Het bevoegd gezag (Gemeente Utrecht) heeft in de 

richtlijnen gevraagd om uitwerking van de 4 

altema-tieven die in een locatiestudie in 2003 zijn 

onderzocht en beoordeeld. De initiatiefnemer 

(Golfbaan de Haar) is van mening dat deze 

altematieven "gepasseerd station" zijn. Ze zijn 
destijds onderzocht en afgewogen. 

De Landinrichtingscommissie heeft destijds 

duidelijk gesteld dat de uitbreiding van de 

golfbaan zoveel als mogelijk in het bestaande park 

dient te geschieden. De uitkomst van het 

locatieonderzoek is input geweest voor de verdere 

uitwerking van het ontwerp. 

Bovendien is het locatieonderzoek uit 2003 een 
momentopname geweest: een onderdeel van een 

I anger traject om tot een voor betrokken partijen 

aanvaardbaar plangebied te komen. 

Het door de Vrienden van de Joostenlaan 

ingebrachte locatie- en inrichtingsaltematief is 
niet reeel bevonden, omdat het botst met het 

uitgangspunt van de Landinrichtings-cornmissie en 

botst met de landschappelijke waarden van het 
noordoostelijke uitbreidingsgebied. Ook is dit 

altematief vanwege golftechnische redenen niet 

realistisch. 

Zie paragraaf 5.3 

Hieraan is in dit MER geen invulling gegeven. De 

parkeerproblematiek rond (evenementen van) 

Kasteel De Haar en oplossingen hiervoor zijn apart 

afgewogen in het bestemmingsplan Haarzuilens. 

Besloten is de evenementen van Kasteel De Haar 
en het daaraan gekoppelde evenementenparkeren 

vanwege de gewenste tijdelijkheid ervan, nietin 

het bestemmings-plan Haarzuilens te bestemmen. 
Er zal hierover buiten het bestemmingsplan om 
een tijdelijke regeling warden getroffen. 
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8 Leemten in kennis 

8.1 Leemten in kennis 

8.2 

8.2.1 

8.2 .2 
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Bij het opstellen van dit MER is gebruik gemaakt van een voorontwerp voor de golfbaan (

uitbreiding). Op basis van dit ontwerp is overleg gevoerd met diverse partijen over met 

name de thema's natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie. Het ontwerp moet 

nog definitief worden gemaakt. Naar verwachting verandert daarmee de effecten

beschrijving en beoordeling zoals gepresenteerd in dit MER niet. Dit MER geeft naar 
verwachting voldoende informatie voor de besluitvorming rond de golfbaanuitbreiding. 

Aanzet tot evaluatieprogramma 

Doelstellingen evaluatie 

Wettelijk bestaat bij activiteiten die worden voorbereid met behulp van m.e.r. de 

verplichting om evaluatieonderzoek te (laten) verrichten. In een MER dient daarom een 

voorstel voor een evaluatieprogramma te worden opgenomen. 

Voor de realisatie van de golfbaanuitbreiding kan de evaluatie verschillende doelen 

dienen, namelijk: 
Het invullen van (voor de besluitvorming essentiele) leemten in kennis; 

Het vergelijken van de daadwerkelijk optredende milieugevolgen met de in dit rapport 

voorspelde gevolgen; 

Het waarborgen dat de ontwikkeling plaatsvindt volgens de gestelde doelen en de in 

dit rapport en voor de besluitvorming gehanteerde uitgangspunten. 

Kennisontwikkeling en monitoring milieugevolgen 

Daarnaast dient in de evaluatie te worden nagegaan, in hoeverre de in rapport voorspelde 

effecten daadwerkelijk op zullen t;eden (monitoring milieugevolgen). Aandachtspunten 

hierbij zijn: 
Het monitoren van (de effecten op) flora en fauna in de omgeving van het plangebied, 

vooral de effecten op de nieuwe natuur; 

Het monitoren van (de effecten op) archeologische waarden; 
Het monitoren van de verkeersintensiteiten en -afwikkeling in de omgeving van het 

plangebied. 
Het opstellen van een beheerplan om te borgen dat de doelste!!ingen ten aanzien van 

cultuurhistorie en ecologie worden gehaald. 
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Afkortingen en begrippen 

apron 

autonome ontwikkeling 

beoordelingskader 

bestemmingsplan 

bevoegd gezag 

biotoop 

buitengebied 

bunker 

carry 

cultuurhistorie 

dogleg 

dressen 

driving range 

ecologie 

talud vanaf de fairway naar de green 

1. Ruimtelijk-planologische ontwikkeling van het studiegebied 

op basis van bestaand en voorgenomen beleid, zonder de 
voorgenomen activiteit. 

2. Ontwikkeling van het studiegebied zonder de voorgenomen 

activiteit 

geheel van aspecten en criteria, op basis waarvan de effecten 
van de voorgenomen activiteit op de omgevingworden bepaald 

gemeentelijk plan ruimtelijke ordening, waarin het gebruik van 
locaties vastgelegd (bestemd) wordt 

1. De overheidsinstantie die bevoegd is tot het nemen van het 

besluit op grond waarvoor de m.e.r.-verplichting bestaat 

2. de overheid die bevoegd is een besluit te nemen over de 
voorgenomen activiteit van de initiatiefnemer 

leefomgeving van een groep planten en I of dieren 

het deel van het golfterrein wat niet direct benut wordt voor het 

spel 

gegraven zandkuil als hindernis op een hole 

traject in de lucht van een afgeslagen bal I gedeelte rcndom de 

tee 

geschiedenis van het landschap dat voor een belangrijk deel 

onder invloed van menselijk handelen is ontstaan 

hole die links of rechts ombuigt 

scheuren, beluchten en opbrengen van een dunne laan scherp 

zand 

oefenveld voor het afslaan 

tak van de wetenschap die zich bezighoudt met eigenschappen van 

en relaties tussen levende systemen (planten, dieren, 

levensgemeenschappen) en hun orngeving 

ecologische hoofdstructuur (EHS) het netwerk van nationale en regionale natuurkemgebieden, 

naruuront'Nikkelingsgebieden en ecologische verbinclingszones dat 
prioriteit krijgt in het natuur- en landschapsbeleid van de 

Nederlandse (rijks)overheid, zoals vastgelegd in de het Structuur
schema Groene Ruimte en verder uitgewerkt in provinciale 

streekplannen 

ecologische verbindingszme gebied opgenornen in de EHS, dat verbreiding, migratie en 

uitwisseling van (dier)soorten tussen natuurgebieden mogelijk 

maakt 
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efrect 

exteme veiligheid 

fairway 

fauna 

flora 

geluidbelasting 

geluidhinder 

geohydrologie 

GHG 

GLG 

green 

hole 

huidige situatie 

hydrologie 

infiltratie 

infrastructuur 

initiatiefnemer 

kwel 

landschap 

maaiveld (m.v.) 

verandering ten opzichte van de huidige situatie en autonome 

ontwikkeling door Ina realisering van de voorgenomen 

activiteit 

veiligheid voor de mens (individueel of in groepen) in de 

omgeving van gevaarlijke activiteiten, met name activiteiten 

waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen 

gedeelte van de hole dat tussen tee en green gelegen is 

dieren(wereld) 

planten(wereld) 

etmaalwaarde van het gemiddelde geluidsniveau van een 

geluidsbron, op een bepaalde plaats 

gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid 

de samenhang tussen de geologie van een gebied en het gedrag 

van de grondwaterstromingen 

gemiddeld hoogste groncMiaterstand 

gemiddeld laagste grondwaterstand 

een zeer intensief onderhouden f~ne grasmat waar de put 

gelegen is, als eindpunt van de hole 

het totaal van tee, fairway en green, bunkers en randbeplanting 

I gat op de green waar de golfbal in gespeeld wordt 

momentele toestand van een gebied of aspect 

wetenschap die het voorkomen, het gedrag en de chemische en 

fysische eigenschappen van water op en beneden het 

aardoppervlak bestudeert 

het indringen van water in de bodem 

systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en 

vaarwegen, hoofdtransportleidingen, waterleidingen e.d. 

degene, die de voorgencmen activiteit wil ondememen 

opwaarts gerichte grondwaterstroming, waarbij grondwater een 

het oppervlak uittreedt 

1. het zintuiglijkwaarneembare oppervlak van de aarde, 

bestaande uit land, water en gegroeide of gebouwde 

ruimtelijke elementen, inclusief de vormende processen en het 

menselijk gebruik 
2. het zichtbare geheel gevorrnd door abiotische kenmerken, 

planten, dieren en mensen, met inbegrip van de onderlinge 

betrekkingen in een herkenbaar deel van het aardoppervlak 

(hoogte van het) grondoppervlak (-m.v. = beneden maaivelc:I) 
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milieu 

milieu-effecten 

mitigatie 

monitoring 

ontsluiting 

par 

pemianent effect 

plangebied 

planologisch 

programma van eisen 

putting green 

referentiesituatie 

rode lijst 

rough 

semi rough 

studiegebied 

structuurvi sie 

tee 

tijdelijk effect 

het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, 

mensen, dieren, planten en goederen (Wet milieubeheer) 

gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit 

het belang van de beschemiing van mensen, dieren, planten, 

goederen, water, bodem, lucht en de relaties daartussen, 

alsmede de beschemiing van esthetische, 

natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden (Wet 
milieubeheer) 

verzachten of vemiinderen van een negatief effect van de 

voorgenomen activiteit 

gedurende bepaalde tijd meten van een effect 

toP.gankelijkheid I toegankelijk maken 

aantal slagen waarin een gekwalificeerde speler geacht wordt 

een hole te spelen 

blijvend effect na realisatie van de voorgenomen activiteit 

gebied, waarop de voorgenomen activiteit rechtstreeks 

betrekking heeft, en dat wordt opgenomen in het 

bestemmingsplan 

betreffende de ruimtelijke inrichting I ordening 

overzicht van randvoorwaarden en uitgangspunten waaraan een 

altematief moet voldoen cm verwezenlijking van de 

doelstelling van de voorgenomen mogelijk te maken 

oefengedeelte om het putten van de golfbal te oefenen 

huidige situatie en autonome ontwikkeling: toekomstige situatie 
van een gebied of aspect op basis van ontwikkeling van de 

huidige situatie onder invloed van bestaand en voorgenomen 

beleid 

lijst met (nationaal) bedreigde plant- of diersoonen 

gedeelte tussen en rondom de holes bestaande uit minder 

intensief onderhouden natuurlijke vegetatie 

overgangsgebied tussen fairway en rough, bestaande uit minder 

intensief onderhouden halflang gras 

gebied, waar als gevolg van de voorgenomen activiteit effecten 
kunnen optreden (omvang kan per aspect varieren) 

provinciaal plan ruimtelijke ordening 

afslagplaats, begin van de hole 

niet blijvend effect alleen optredend tijdens realisatie van een 

voorgenomen activiteit 
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vegetatie 

voorgenomen activiteit 

waterhuishouding 

watertoets 

het geheel van (spontane) begroeiingen binnen een bepaald 
gebied 

datgene, wat de initiatiefnemer wil realiseren, in dit geval de 
uitbereiding van Golfbaan de Haar 

de wnze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, 
zich verptaatst, gebulkt en afgevoerd wordt 

beleidsinstnnnent, waarmee waterbeheerders de effecten van 
ruimtet!jke ingrepen op veillgheid tegen overstroming, 
wateroverlast en verdroging toetsen 
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Bijlage 1 Algemene Beschrijving Golfbaan 

Figuur 81 .1 a geeft een schematisch overzicht van de onderdelen van een golfbaan. 

Een volwaardige golfbaan bestaat uit 18 holes, een driving range en een kleine oefenbaan 

(zie tabel B1 .1 voor uitleg over de benamingen op een golfbaan). Het deel van het 

golfterrein wat niet direct benut wordt voor het spel heet het buitengebied. De overgang 

bevat de carry, de rough en de semi-rough. Daarnaast kent een golfterrein voorzieningen 

als clubhuis (eventueel met terras, eventueel ook hotelfaciliteiten), parkeerterrein en 
loodsen en werkplaatsen ten behoeve van het onderhoud van het terrein. 

Figuur 81 .1 b geeft een schematische weergave van de onderdelen van een hole: tee, 

fairway, green, apron en put. Op de fairway kunnen bunkers en vijvers voorkomen. 

Variatie in de lengte van de holes maakt een golfbaan afwisselend en aantrekkelijk. Bij 

een 18 holes golfbaan is een gevarieerde samenstelling: 4 holes par 3, 10 holes par 4 en 
4 holes par 5. De aantrekkelijkheid van een baan wordt verder in belangrijke mate 

bepaald door de landschappelijke inpassing en door hoogteverschillen. 

Figuur 81 .1 Schematische weergave en terminologie golfbaan 
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label 81.1 Onderdelen van een golfbaan 

Nr. onderdeel omschrijving 

golfbaan 

1 tee afslagplaats, begin van de hole 

2 carry gedeelte rondom de tee 

3 fairway gedeelte van de hole dat tussen tee en green gelegen is 

4 rough gedeeltetussen en rondom de holes bestaande uit minder 
intensief onderhouden natuurlijke vegetatie 

5 semi-rough overgangsgebied tussen fairway en rough, bestaande uit 
minder intensief onderhouden halflang gras 

6 bunker gegraven zandkuil als hindemis op een hole 

7 green een zeer intensief onderhouden f!.ine grasmat waar de put 
gelegen is, eindpunt van de hole 

8 apron talud vanaf de fairway naar de green 

9 hole gat op de green waar de golfbal in gespeeld moet worden 

10 buitengebied het deel van het golfterrein wat niet direct benut wordt voor het 
spel 

11 dog-leg hole die links of rechts ombui!1 
driving range oefenbaan voor het afslaan 

hole het totaal van tee, fairway en green, bunkers en randbeplanting 

putting green oefengedeelte om het putten van de golfbal te oefenen 

De volgende percentages oppervlakte (tabel 81 .2) kunnen beschouwd worden als 

maatgevend voor een golfterrein. 

label 81 .2 Maatgevende oppervlakteverdeling golfbaan 

buitengebied en carry buitengebied 15% 

carry 10% 
overgangsgebi ed rough 24% 

semi-rough 10% 
hole fairway 25% 

apron 4% 

tee 2% 

green 2% 

driving-range 4% 

voorzieningen wegen en paden 2% 

parkeerplaats 1% 

gebouwen 1% 
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Het ontwerp van een baan hangt af van de mogelijkheden van het terrein, van de ambities 

met betrekking tot de kwaliteit van de golfbaan en van de visie op de inpassing van de 
baan in het bestaande landschap. Aandachtspunten bij aanleg vanuit de golffunctie zijn: 

Variatie in de lengte van de holes maakt een golfbaan afwisselend en aantrekkelijk. 

Bij een 18 holes golfbaan is een gevarieerde samenstelling: 4 holes par 3, 10 holes 
par 4 en 4 holes par 5; 

Afwisseling in windrichtingen, lengte, opzet, relief, hindernissen; 
Zodanige situering van de holes dat een logisch verloop in het spel wordt ingebouwd; 

Te grote loopafstanden moeten worden vermeden alsmede lopen tussen 

opeenvolgende holes tegen de spelrichting in; 
De slaglijnen tussen de holes moeten minimaal 60 m uit elkaar liggen; 

Het clubhuis is begin- en eindpunt; ook de holes 9 en 10 eindigen bij voorkeur, 

respectievelijk beginnen bij voorkeur in de buurt van het clubhuis, zodat een 
natuurlijk rustmoment is ingebouwd. 

De golfsport stelt hoge eisen aan de kwaliteit van en de verzorging van de grasmat van 

het eigenlijke speelveld, vooral van de tees en de greens. 

Het beheer omvat doorgaans maatregelen als maaien, afvoer van maaisel, bemesten, 

beluchten van de bodem, dressen (het aanleggen van een zeer dunne laag scherp zand), 

onkruidbestrijding en bijzaaien. lntensiteit van beheer varieert per onderdeel van de hole. 

Buiten de holes moeten de groenvoorzieningen, vijvers en bunkers onderhouden worden. 

Dit beheer is aanzienlijk minder intensief dan dat van de holes. 

De greens en tees en delen van de fairways zullen moeten doorgaans worden beregend en 

zijn voorzien van een drainagesysteem. Tabel 81 . 3 en B 1.4 is een overzicht van 
activiteiten tijdens aanleg en beheer. 

TabelB1 .3 Activiteiten tijdens aanleg en beheer 

fase clubhuis golfbaan 
aanleg - aan- en afvoervan materieel - grondverzet: uitgraven, ophogen, egaliseren 

en materiaal . aan- en afvoer van aronrl Pl1 ~ndere 

- bouwrij p ma ken grondstoffen 
. bouw . aanleg drainage en beregening 

- aanleg parkeerplaatsen . aanleg greens en tees 
- aanlegwegen - aanleg bunkers, waterelementen , roughs 

gebruik . onderhoud - maaien 
. aan- en afvoer . bemesten 

beluchten 
. dressen 
. verkeer van en naar de baan 

afvoer of verwerken reststoffen 
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label 81.4 Beheermaatregelen 

beheermaatregel en 

- maaien en afvoer maaisel 

-· beluchten 

-· dressen 

- bemesten 

- gebruik bestrijdingsmiddelen 

- gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen 

- vrijhouden van blad 

- maaien 

- afvoer maaisel 

- beluchten 

- dressen 

- bemesten 
. gebruik bestrijdingsmiddelen, 

gebruik gewas 
beschermingsmiddelen 

- vrijhouden van blad 

- harken 

- maaien 

afvoer maaisel 
. dressen 
- bemesten 

-· gebruik bestrijdingsmiddelen, 

- gebruik gewas 
beschermingsmiddelen 

- vrijhouden van blad 

- maaien 

verwijderen opslag 

- verwijderen teveel aan gras 

dunning 

opschonen bodem en oevers 

-· aanvullen van water 

- doorspoelen 

- herstel 

~ 
oranrewoud 

intensiteit 

- green 4 tot B mm graslengte, tee 12 mm graslengte. 
intensief maaien, afhankelijk van seizoen, spel en 
weer 

- min. 2x (tee) tot 4x (green) perjaar 

- min. Zx (tee) tot 4x (green) perjaar 

- afhankelijk van grasconditie 

- niet 

- zo min mogelijk, handmatig 

altijd 

- afhankelijk van seizoen, 1tot2 cm graslengte 

- niet 

- 1x per 2jaar 

- na het beluchten 

- afhankelijk van grasconditie 

- niet 

- selectief 

- alleen bij veel bladval 

minimaal iedere dag 

- 1 x per twee weken, graslengte 4-8 cm 

- niet 

- niet 

- afhankelijkvan grasconditie 

- niet 

- niet 

. alleen bij veel bladval 

- afhankelijk van nagestreefd vegetatietype, 1 a 2 x per 

jaar 

. afhankelijk van nagestreefd bostype 

. afhankelijk van nagestreefd vegetatietype 
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Bijlage 2 M.e.r.-procedure (regelgeving voor 1 juli 2010) 

Op 1 juli 2010 is nieuwe m.e.r.-regelgeving van kracht geworden. Golfbaan de Haar valt 

echter nog onder de oude m.e.r.-regelgeving, conform het overgangsrecht, omdat de 

richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld. 

B2.1 Procedure in hoofdlijnen 

In hoofdlijnen bestaat de m.e.r-procedure uit de volgende stappen: 

• opstellen startnotitie door initiatiefnemer; 
• indienen startnotitie bij bevoegd gezag (artikel 7 . 12, lid 1 Wet Milieubeheer); 

• versturen startnotitie naar Commissie m.e.r. en wettelijke adviseurs door bevoegd 
gezag (artikel 7 .12, lid 3 Wet Milieubeheer); 

• publicatie en tcrvisiclegging startnotitie door bevoegd gezag (artikel 7. 12, lid 4 W~L 

Milieubeheer) ; 

• indien het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is, deelt het dit mee aan de Commissie 
m.e.r. en wettelijke adviseurs (artikel 7.13. lid 1 Wet Milieubeheer); 

• inspraak ten behoeve van de richtlijnen voor het MER; in de inspraakperiode, die 6 

weken duurt, kan indien gewenst door bevoegd gezag, een informatie- I 
inspraakavond worden gehouden (artikel 7.14, lid 4 Wet Milieubeheer); 

• advisering (o.a. door landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage en wette

lijke adviseurs) over de richtlijnen; dit resulteert in een advies van de Commissie voor 

de inhoud van de richtlijnen (artikel 7. 14, lid 2 Wet Milieubeheer) ; 

• vaststellen richtlijnen voor het opstellen van het MER; als het ware de inhoudsopgave 

voor het MER. Deze richtlijnen worden vastgesteld door bevoegd gezag (artikel 7.15, 

Wet Milieubeheer); 

• opstellen MER en van de (voor)ontwerpen van de besluiten die rnede op basis van het 

MER zullen worden genornen (artikel 7 .9 en 7.10 Wet Milieubeheer); 

• indienen MER en (voor)ontwerpbesternmingsplan bij bevoegd gezag; 

• aanvaarden van het MER (artikel 7 .18 lid 1 Wet Milieubeheer) 

• bekendmaken enter visie leggen van het MER (artikel 7 .20 lid 2 Wet Milieubeheer) en 
(voor)ontwerpen van de besluiten door het bevoegd gezag. 

• toetsen van het MER door de Cornrnissie m.e.r. (artikel 7 .26 Wet Mi lieubeheer) ; 

• betrekken van het MER en de resultaten van inspraak en advies bij het nemen van de 

besluiten (artikel 7.35 en 7.37 Wet Mil ieubeheer); 

• evalueren van de effecten (artikel 7.39 Wet Milieubeheer) ; en zonodig nemen van 
aanvullende rnaatregelen of aangepaste besluiten (artikel 7.42 Wet Milieubeheer). 

82.2 Startnotitie 

De startnotitie is de eerste stap in de rn.e.r. -procedure. Hiermee kondigt de 

!n!t!atiefnemer de vccrgenomen activitcit officieel aan. De startnotltie dient OiT1 richting te 

geven aan het rnilieueffectrapport (MER). Conform artikel 2 van het Besluit startnotitie 

milieueffectrapportage [VROM, 1999] zijn de volgende onderwerpen beschreven: 

• beschrijving probleern- en doelstelling van de voorgenornen activiteit; 

• beschrijving van genomen en te nemen besluiten; 

• globale beschrijving van het studiegebied; 
• beschrijving van de voorgenomen activiteit en rnogelijke alternatieven en varianten; 

• globale beschrijving van de te verwachten gevolgen voor het milieu; 

• globale beschrijving van de procedurele aspecten. 
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B2 .3 lnspraak op de startnotitie 

~ 
oran1~woud 

De startnotitie dient om richting te geven aan het milieueffectrapport (MER). 

lnspraakreacties op de startnotitie en de adviezen van wettelijke adviseurs vormen de 

basis voor de richtlijnen voor het MER. In de richtlijnen wordt aangegeven 'wat en hoe' in 

het MER aan de orde moet komen. 

Het openbaar maken van deze startnotitie door bevoegd gezag vormt het begin van de 

m.e.r. procedure. De startnotitie wordt gedurende zes weken ter visie gelegd. 

Gedurende deze periode kan eenieder reageren op de startnotitie. Wensen en/of 

suggesties over de richtlijnen kunnen bij het bevoegd gezag worden ingediend. Tijdens de 

inspraakperiode kan een informatie- en inspraakbijeenkomst worden gehouden. Tijdens 

deze bijeenkomst kunnen ook mondelinge reacties worden gegeven. 

Door het bevoegd gezag wordt de startnotitie gezonden aan de Commissie voor de 
milieueffectrapportage met het verzoek om een advies voor richtlijnen op te stellen ten 

behoeve van de inhoud van het MER. De Commissie voor de m.e.r. heeft daartoe tot 

uiterlijk 9 weken na de openbare kennisgeving van de startnotitie de gelegenheid. 

Bevoegd gezag stuurt de startnotitie tevens naar de wettelijke adviseurs met het verzoek 

om een advies. De Commissie voor de m.e.r. betrekt in haar advies voor richtlijnen de 

reacties van de insprekers en adviseurs. 

De richtlijnen voor de inhoud van het MER worden uiterlijk 13 weken na de openbare 
kennisgeving door het bevoegd gezag vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met 

het advies van de Commissie voor de m.e.r. en met de ingekomen reacties en de adviezen 

van de wettelijke adviseurs. 

B2.4 Het opstellen van het MER 

Aan de hand van de richtlijnen wordt het MER opgesteld. Conform artikel 7. 10 van het 

besluit m.e.r. [VROM, 2008] bevat een MER tenminste een beschrijving van: 
• probleem en doelstelling ; 

• de voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten; 

• genomen en te nemen besluiten; 
• de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het studiegebied; 

• de effecten van de voorgenomen activiteit op het studiegebied; 

• leemten in kennis en aanzet tot evaluatieprogramma; 

• samenvatting. 

In de periode dat het MER wordt gemaakt wordt ook gewerkt aan het opstellen van de 
(ontwerpen voor de) ruimtelijke besluiten over het plangebied. Het onderzoek van de 

milieueffecten wordt, samen met de resultaten van eventuele andere onderzoeken en de 

verdere uitwerking van de plannen gebruikt om keuzes te maken over de inhoud en de 

vorm van de ruimtelijke besluiten. 

Na voltooiing wordt het MER aangeboden aan het bevoegd gezag, dat toetst of het MER 
aanvaardbaar is. Daarbij gaat het erom of het MER voldoet aan de richtlijnen en of het 

voldoende informatie bevat ten behoeve van de besluitvorming. 
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B2.5 Van MER naar besluiten 

Na aanvaarding door het bevoegd gezag wordt het MER onderworpen aan inspraak (zes 

weken). Deze inspraakronde is gekoppeld aan de eerste tervisielegging van de besluiten 

die (mede) op basis van het MER zullen worden genomen. 

Het MER wordt ter toetsing aangeboden aan de Commissie voor de m.e.r .. De Commissie 

m.e.r. brengt een toetsingsadvies uit over het MER, waarbij rekening wordt gehouden met 

adviezen van wettelijke adviseurs en met de inspraakreacties. In de inspraak- en advies

periode vindt tevens (voor de delen van het plangebied die in een bestemmingsplan zijn 

opgenomen) het zogenaamde 'artikel 10' overleg plaats. 

De Commissie m.e.r. geeft haar advies u1terl!Jk 3 tot 5 weken (afhankelijk van de aard en 

het aantal inspreekreacties) na de dag waarop de openbare zitting wordt gehouden of na 

het einde van deter inzagenlegging als er geen openbare zitting plaatsvindt. 

Met een toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage kan Bevoegd 

gezag de besluiten verder in procedure brengen. 

B2.6 Rolverdeling in de m.e.r. procedure 

lnitiatiefnemer 
Roi: het opstarten van de voorbereidingen om te komen tot realisatie van de uitbreiding 

van Golfbaan De Haar waaronder het opstellen van deze startnotitie/MER. 
Wie is initiatiefnemer? Golfclub De Haar is de initiatiefnemer voor de uitbreiding, de 

gemeente Utrecht (het college van B&W) is initiatiefnemer voor 

de m.e.r.-procedure 

Bevoegd gezag 
Roi vaststellen van de richtlijnen voor het opstellen van het MER; 

beoordelen van de aanvaardbaarheid van het MER; 

- vaststellen van het bestemmingsplan; 
diverse taken in het kader van kennisgeving, ter inzage legging e.d.; 

inwinnen van adviezen bij diverse instanties. 

Wie is bevoegd gezag? gemeente Utrecht (gemeenteraad) 

Commissie voor de milieueffectrapportage 

Roi : uitbrengen van advies aan het bevoegd gezag over de richtlijnen die het 

bevoegd gezag moet vaststel len (advies-richtl ijnen); 

uitbrer.gcn v3n lldvies over dejuistheid en vonedigheid van het rv1ER (het 
toetsingsadvies). 

N.B. Bij het opstellen van deze adviezen moet de commissie rekening houden met de 

adviezen van de wettelijke adviseurs en de overige ontvangen reacties. 

Wat is de commissie voor de milieueffectrapportage? Een bij wettelijke regeling 

ingestelde landelijke commissie . Deze onafhankelijke commissie bestaat uit deskundigen 

op uiteenlopende terreinen binnen het vakgebied milieu. Voor elke afzonderlijke m.e.r.

procedure wordt een afzonderlijke werkgroep samengesteld. De werkzaamheden van de 
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landelijke commissie en van de werkgroepen worden ondersteund door het secretariaat 

van de commissie. Dit secretariaat is gevestigd in Utrecht. 

Wettelijke adviseurs 

Roi: uitbrengen van advies aan het bevoegd gezag over de richtlijnen die het 

bevoegd gezag moet vaststellen; 

uitbrengen van advies over de kwaliteit en volledigheid van het MER. 

Wie zijn de wettelijke adviseurs? Op grond van de wettelijke regeling voor de 
milieueffectrapportage (artikel 7.1 lid 5 Wet Milieubeheer) behoren hiertoe (indien het 
bevoegd gezag een orgaan van de centrale overheid is): 
• een door Onze Minister aangewezen bestuursorgaan en een door Onze Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen bestuursorgaan. 

lndien het bevoegd gezag een ander bestuursorgaan is behoren hiertoe: 
- een door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen 
bestuursorgaan; 
- de inspecteur, voor zover het betreft het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een 
inrichting die behoort tot een krachtens artikel 8. 7, eerste lid, onder a, aangewezen 
categorie. 

Overigens zal het bestemmingsplan aan een groot aantal andere instanties worden 

toegestuurd ten behoeve van het voeren van overleg (artikel 10 Besluit Ruimtelijke 

Ordening). 

lnsprekers 
In de procedure van de milieueffectrapportage zijn twee momenten voorzien waarop een 

ieder gebruik kan maken van inspraak: 
naar aanleiding van de uitgebrachte startnotitie. Hierbij gaat het vooral om 

voorstellen voor de te formuleren alternatieven en voor de te onderzoeken 

milieuaspecten. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk • na advies van de Commissie voor 

de milieueffectrapportage • bepalen of de voorstellen in de definitieve richtlijnen 

worden opgenomen; 
naar aanleiding van het presenteren van het MER. 

De inspraakmogelijkheden gaan gepaard met het ter visie leggen van de desbetreffende 
stukken. Het bevoegd gezag doet hiertoe openbare kennisgevingen. 
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Bijlage 3 Golfvraag en -aanbod in de regio Utrecht 

Landelijke ontwikkeling golfsport 
Nederland heeft ca. 350.000 geregistreerde golfers [NGF, stand december 2009) . Dit komt 

overeen met een participatiegraad van ca . 2, 1 % van de Nederlandse bevolking. De 

participatiegraad in het grootst in Utrecht (3,2%) en het kleinst in de noordelijke 

provincies en in Zeeland (ca 1 %). De afgelopen 10 jaar is aantal golfers verdrievoudigd . 

De laatste vijf jaar was de gemiddelde jaarlijkse groei 9% [NGF, 2005). 

De golfparticipatie in Nederland is veel kleiner dan in "echte" golflanden als de VS (9 %). 

Zweden (6 %) en Groot-Brittannie (5%). De golfparticipatie is echter grater dan in 

omliggende landen als Duitsland, Belgie en Frankrijk (Vlaanderen ca. 1 %). 

Het aantal golfbanen in Nederland bedraagt inmiddels meer nan 200, met eenjaarlijkse 

toename van 5 (18-holes) banen (NGF, 2008). Sinds 1993 is het aantal met 50% 

toegenomen. Het aantal holes bedraagt ca . 2.000 en is sinds 1993 meer dan verdubbeld, 

deels door nieuwe golfbanen, deels door uitbreiding van bestaande golfbanen. De 

toename van holes en banen is trager dan de toename van het aantal golfers. Het is veel 
drukker geworden op vrijwel alle banen en veel clubs kennen wachtlijsten [NGF]. 

De groeiende vraag naar golfbanen houdt ook verband met een veranderende 

recreatievraag . De golfsport "lift" mee op de toename in: 

vrije tijd; 
het zoeken naar unieke, verrassende vrijetijdsactiviteiten; 

de aandacht voor het buitenleven, de natuur en het iandschap; 

het aantal senioren, met relatief groat besteedbaar budget en veel vrije tijd; 
de individualisering van de maatschappij in het algemeen en de recreatie in het 

bijzonder; 

de koopkracht en het budget dat besteed wordt aan vrije tijd; 
de flexibilisering van de arbeidstijden; 

beiangsteiiing voor actieve, sportieve vruetudsbesteding. 

Golfsport richt zich op een aantal verschillende doelgroepen: 

verenigings-/clubspelers, spelers met een golfvaardigheidsbewijs en die door een 
lidmaatschap aan een golfbaan verbonden zijn; 

abonnementshouders: spelers met een golfvaardigheidsbewijs en die niet door een 

lidmaatschap, maar door een abonnement aan een golfbaan verbonden zijn; 

greenfee spelers : spelers met een golfvaardigheidsbewijs, niet golfbaan-gebonden; 

beginnende spelers: spelers zonder golfvaardigheidsbewijs; 

bedrijven. 

Het wordt met het toenemend aantal golfbanen van belang dat nieuwe golfbanen 

onderscheidend zijn ten opzichte van het bestaande aanbod: kwalitatief hoogwaardig, 

uitnodigend, uitdagend, goed gefaciliteerd. Dit ook met het oog op een eventuele 
toekomstige afname van de groei in golfvraag of zelfs afname van de golfvraag (zoals 

momenteel in Groot-Brittannie gebeurd) . 
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Golfsport in de regio Utrecht 

De pravincie Utrecht kent momenteel (stand december 2009) ca. 39.000 golfers, wat 
neerkomt op een participatiegraad van 3,2 % [NGF, 2010]. Ca. 21.600 golfers (55%) zijn 

lid van een golf club, de rest, ca. 17 .000 ( 45%) is ongebonden. 

Utrecht telt momenteel ca. 20 golfbanen met een totaal aantal holes van ca. 250. 

Daarnaast zijn een aantal golfbaaninitiatieven in ontwikkeling. De meeste golfbanen 

liggen aan de randen van de Veluwe. 

Aan de westzijde van Utrecht is rand Vleuten momenteel 1 golfbaan gelegen met 18 

holes en 3 met 9 holes, op 15 tot 20 km. rijafstand tot Haarzuilens. In Vianen en Woerden 

warden 18 holes golfbanen voorbereid (zie tabel 2 .1), 

Tabel 2.1 Golfbanen in de regio Utrecht-West 

gollbaan plaats afstand aantal holes status 
tot De 
Haar (km 
over de 
weg) 

bestaande banen 
binnen 20 km 
Golfclub Veldzijde Wilnis 15 km 9(wordt18) A 
Utrechtse Golfclub Utrecht 18 km 18 

I A Amelisweerd 
Gooise Golfclub Loosdrecht 18 km 9 c 
Nieuwegeinse Houten 20km 9 

Golfclub 

nieuwe banen binnen 
20km 
Bolgerijen Vianen 20km 18 
Cattenbroek Woerden 20km 18 

Vraag naar golfbanen in de regio Utrecht 

lnleiding 
Er zijn twee manieren van benadering om de (regionale) vraag naar golfbanen in te 

schatten en om te onderzoeken in hoeverre de vraag naar golfbanen gedekt wordt door de 

aanwezige golfbanen, met andere woorden of er behoefte is aan nieuwe golfbaan: 

vanuit de omgeving benaderd: Hoeveel potentiele golfers zijn er in de omgeving 
aanwezig en dekt het huidige aanbod van golfbanen de vraag?; 

vanuit de voorgenomen golfbaan benaderd: Hoeveel potentiele golfers heeft de 
golfbaan nodig om realisatie ervan te rechtvaardigen en is dit aantal aanwezig in de 

omgeving? 

Gebruik wordt gemaakt van aannames zoals gehanteerd door de Nederlandse Golf 

Federatie (N.G.F., 2008): 
50% van de golfers wil gemiddeld genomen maximaal 20 km rijden tot een golfbaan, 

25% maximaal tot 30 km en 25% is bereid langer te reizen . Voor verenigingsspelers 

is afstand het belangrijkste criterium om een golfbaan te kiezen, belangrijker dan 

sfeer of lidmaatschapskosten. Voor vrije golfers is afstand een minder groat 

aandachtspunt. Met het toenemende aantal golfbanen neemt de bereidheid om grate 
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afstanden voor een golfbaan te reizen af. Alleen goed bekend staande uitdagende 

golfbanen vormen een uitzondering hierop. Hieruit volgt dat een golfbaan die goed 

ontsloten een groter verzorgingsgebied heeft dan een golfbaan die slecht ontsloten 

is; 

Een golfbaan heeft ± 50 vaste golfers per hole nodig om zijn bestaan te kunnen 

rechtvaardigen. Oat kunnen vaste leden zijn (clubgolfers). maar ook mensen die 

willen spelen en afrekenen (pay en play) evenals recreatieve golfers; 

De huidige golfparticipatiegraad is 3,2% . 

Benadering vanuit de omgeving 

Theoretisch is er voor 33.000 golfers en behoefte aan ca. 660 holes (36 banen met 18-

holes). Momenteel zijn er in Utrecht circa 250 holes beschikbaar. Er is dus zeker ruimte 

voor nieuwe golfbanen. 

Golfbaan De Haar heett de stad Utrecht in haar verzorgingsgebied en ligt in de 

"achtertuin"van Vinex-locatie Leidse Rijn. Dit biedt voldoende potentiele golfers voor de 

uitbreiding van de golfbaan. 

Benadering vanuit de voorgenomen golfbaan 

Uitgaande van 50 spelers per hole (zie boven) heeft een 18 holes golfbaan ca. 900 

verenigingsspelers nodig om exploitabel te zijn. 

Er van uitgaande dat alle golfers uit de regio moeten komen (geen rekening houdende met 

spelers van elders) en van een participatiegraad van 3,2 % betekent dit dater in het 

verzorgingsgebied van 20 km rondom golfclub De Haar ca. 28.000 inwoners moeten zijn. 
Dit aanta I wordt ruimschoots gehaald wordt en dat zelfs in de directe omgeving van De 

Haar voldoende potentiele golfers aanwezig zijn. 
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Bijlage 4 Schetsontwerp Golfbaan de Haar 



projectnr. 1907 - 176054 

28 maart 2011 definitief 

blad 208 

Milieueffectrapport Ultbreiding Golfbaan De Haar 

Bestemmlngsplan Haarzuilens 



pl'qj..:tm l&O'l • \lG0£it 
VJ na1r1 :Wli ck!hnlt1ot 

f.'littoflFl!Cftltf'fK'\ ll~atmtf,inQ C..oHharm tm-H .. 
(intcmimr1g:r.plan rlHt1uNon~ 

-C,J 
~) 

oran1!'!wo11d 



pr~ectnr 1907 • 176054 
26 maan2011 def1nit1ef 

bind 210 

Milieueflcctrapporl Ultbrerd1ng GoHbaan De Haar 

Bestemm1ngsplan Haarzuilens 



projectnr. 1907·176054 
28 maart 2011 delinitiel 

blad 211 

Milieuelfectrapport Uitbreidlng Golfbaan Oe Haar 
Bestemmingsplan Haarzuilens 

Bijlage 5 Beschrijving per hole 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 201 O) 
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Hole 1 (Zuiderpark) 
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Hole 1 vervangt de bestaande hole 5, waarbij de slagrichting wordt omgedraaid, van west 

naar oost. Om de hole meer lengte te geven worden aan de westzijde en oostzijde van de 

hole bomen gekapt. 

Landschap-cultuurhistorie 

Hiermee worden tevens twee zichtlijnen (waaronder die op de kerktoren van Vleuten), die 

over de hole lopen parallel aan de slagrichting versterkt. Tevens wordt op hole 1 een 

verdwenen splitsing in de krakeling hersteld. De waterpartij (geen onderdeel van het 
ontwerp van Copijn) wordt enigszins verkleind. De kap van bomen ten behoeve van de 

green gaat ten koste van een deel van de boskern, zoals voorzien in het ontwerp van 

Copijn. 

Natuur 

De bomenkap voor de nieuwe green van hole 1 heeft een beperkte invloed op de 

bufferzone van een verblijfplaats van vleermuizen. De vleermuisboom zelf en de 

aanwezige toekomstbomen blijven behouden. Aan de westzijde wordt het bos aangevuld 

met nieuwe boombeplanting. De aanwezige waterpartij wordt omgevormd tot een kleine 

vijver die geschikt wordt gemaakt als voortplantingswater voor amfibieen, o.a. de 

kamsalamander. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 2 en 3 worden twee lange, parallel aan elkaar gelegen holes, waarbij hole 2, komend 
vanaf de green van hole 1 in zuidelijke richting wordt bespeeld. Hole 3 wordt in 

noordelijke richting bespeeld. De holes krijgen beperkt relief. Gezien de archeologische 

waarden in het gebied wordt er niet dieper dan de bouwvoorvergraven. Buiten de 
archeologisch meest waardevolle zones, wordt een poel aangelegd (wens van 

Natuurmonumenten om een stepping stone tussen de poelen in het Zuiderpark en poelen 
ten oosten van de golfbaan te realiseren). Verspreid rond de holes worden boomgroepen 

voorzien. Deze warden aangelegd op heuveltjes om schade aan archeologische waarden 

door beworteling te voorkomen. Ten behoeve van de golfbaan wordt de noordelijke sloot 
en begeleidende elzenhaag 150 m naar het noorden verpl aatst. 

Landschap-cultuurhistorie 

Hole 2 en 3 gaan ten koste van het oorspronkelijk agrarische landschap. Van strak 

verkaveld en vlak wordt het gebied natuurlijker en minder vlak. De holes zijn zo 

georienteerd en worden zo vormgegeven dat ze zoveel als mogelijk aansluiten bij het 
landschappelijk karakter van de omgeving en zichtlijnen creeren in noord-zuid richting. 

Natuur 

Het agrarisch land wordt omgevormd naar golfbaan. De vegetatie zal hier naast de holes 

bestaan uit natuurlijke rough met een bloemrijk grasland. Tussen de holes warden 

boomgroepen geplant. Daar waar mogelijk wordt gestreefd naar natte natuur. Nabij hole 2 

wordt een extra poel aangelegd. Door het behoud van de singel aan de zuidzijde blijft een 

belangrijke vliegroute voor vleermuizen intact. Het uitbreidingsgebied wordt begrensd 
door een elzensingel die voor windbeschutting zorgt. Het gebied, met bloemrijk grasland 

en boomgroepen, wordt geschikt voor foeragerende vleermuizen. 

\ 
\ 

' 
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Hole 4 ligt op dezelfde locatie als de bestaande hole 4, zij het dat de hole ingekort is en 

deels verschoven ten behoeve van de ontsluitingsweg naar het clubhuis. De hole wordt in 

noordelijke richting bespeeld. Voor de green is de bestaande waterplas vergroot. Aan de 

noordzijde van de hole wordt de scheiding met hole 1 versterkt door de aanplant van een 

bomengroep. Ten behoeve van de tees en carry aan de zuidzijde van de hole worden 

bomen gekapt. 

Landschap-cultuurhistorie 

Hole 4 past binnen het ontwerp van Copijn. De zichtlijn over de hole wordt hersteld door 

de kap van bomen. De waterplas en de vergroting ervan passen niet binnen het ontwerp 

van Copijn. 

Natuur 

Rond hole 4 worden de aanwezige waterpartijen omgevormd en geschikt als 

voortplantingswater voor amfibeen en foerageergebied voor vleermuizen. De 

vleermuisboom blijft behouden op deze hole. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 5 is een korte hole tussen hole 4 en het clubhuis, deels op de locatie van de huidige 
hole 6. Ook hole 5 is ingekort, vanwege de de ontsluitingsweg naar het clubhuis. Hole 5 

wordt in zuidelijke richting bespeeld. Ten behoeve van hole 5 moeten een paar 

karakteristieke en waardevolle bomen warden gekapt. 

Landschap-cultuurhistorie 
Hole 5 past niet geheel in het ontwerp van Copijn, maar heeft niet meer negatief effect 

dan de huidige hole 6. 

Natuur 

Rond hole 5 zijn twee vleermuisverblijfplaatsen in het bos aanwezig. Door de verandering 

zal een vleermuisboom met paarfunctie voor de ruige dwergvleermuis worden gekapt De 

tweede vleermuisboom blijft behouden. Deze boom blijft in de beschutting van bomen 

staan. Tevens vindt nieuwe boombeplanting plaats. De paarfunctie van de ruige 

dwergvleermuis kan goed warden gemitigeerd, door het plaatsen van vleermuiskasten 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 201 O) 
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Hole 6 ligt grotendeels op de bestaande hole 9, wordt in noordelijke richting bespeeld en 
heeft de green op de huidige driving range. 

Landschap-cultuurhistorie 

Over en door hole 6 liggen diverse zichtlijnen. Deze blijven alle behouden en warden 

enigszins versterkt door de versterking van de boomgroepen (het ontwerp van Copijn 

volgend) langs de zichtlijnen. Ten noorden van hole 6 wordt de krakeling hersteld. 

Natuur 

Hole 6 heeft weinig tot geen gevolgen voor de natuurwaarden op de golfbaan. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn 
(Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 7 is een nieuwe hole in een deel van het Zuiderpark dat nag niet werd gebruikt door 

de golfbaan. De tees liggen ten noorden van hole 6, er wordt in zuidoostelijke richting 

afgeslagen waarna in zuidelijke richting op de green wordt gespeeld. Ten behoeve van de 
aanleg van de hole moeten diverse bomen warden gekapt. 

Landschap-cultuurhistorie 

Hiermee warden tevens zichtlijnen versterkt. Hole 7 volgt de orientatie van de Krakeling 

ter plaats. De Krakeling wordt visueel, maar niet functioneel hersteld. Aan de noordzijde 

van hole 7 wordt een wandelpad aangelegd met een verbinding naar de brug over de 
Bochtdijk naar het Noorderpark. 

Natuur 
Hole 7 is een nieuwe hole en komt in een rustig deel van de golfbaan te liggen. De 

verblijfplaatsen en toekomstbomen blijven behouden. Het ontwerp is zodanig aangepast 

dat de bomen in de beschutting komen te liggen (in de derde rij). Het grootste deel van 
het foerageergebied van de grootoorvleermuis blijft behouden. Door het verschuiven van 

de hole naar de vijver en het minder kappen van bomen, blijven schuilplaaten en rust voor 

fauna (o.a. vleermuizen en het ree) behouden. Door de aanleg van hole 7 komt het 

broedbiotoop van de ijsvogel meer open te liggen. Op enkele plaatsen wordt nieuwe 

beplanting aangebracht en een nieuwe broedplek (wand) voor de ijsvogel wordt 
gerealiseerd. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelij k ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 201 O) 
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Hole 8 (Zuiderpark) 

Hole 8 is een nieuwe, complexe hole, waarbij de centrale waterpartij moet worden 

gepasseerd. Ten behoeve van hole 8 moet een aantal bomen worden gekapt. 

Landschap-cultuurhistorie 

De kap van bomen op de westelijke oever van de waterpartij herstelt het ontwerp van 

Copijn en de neemt een belemmering voor een zichtlijn weg. De oeverlijn ter plaatse wordt 

enigszins aangepast, maar het ontwerp van Copijn geeft hier ter plaatse ook een 

uitstulping aan. Ook op de oostelijke oever wordt de oeverlijn enigszins aangepast. Het 

uitzichtspunt ten zuiden van hole 8 blijft behouden. 

Natuur 
Hole 8 heeft weinig tot geen negatieve effecten op de natuurwaarden op de golfbaan. De 
hoeveelheid kap wordt beperkt en nabij de green worden nieuwe bomen geplant. De 

aalscholverkolonie blijft behouden. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 201 O) 
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Hole 9 is een nieuwe hole centraal in het Zuiderpark. De holes wordt in zuidelijke richting 
bespeeld. De tees liggen ten noordwesten van de waterpartij, de green ten zuidoosten 

ervan, nabij het clubhuis. Ten behoeve van de hole worden op beide oevers van de 

waterpartij bomen gekapt. Daarnaast worden bomen gekapt in de boskern. De hole blijft 

geheel omsloten door bomen. 

Landschap-cultuurhistorie 

De kap van bomen komt ten goede van een aantal zichtlijnen. Onderdeel van hole 9 is 

herstel van het eiland in de waterpartij. Het eiland wordt beplant met bomen en met twee 

bruggen verbonden met de oevers. 

Natuur 
De boskap in deze gesloten boskern heeft vooral gevolgen voor de natuurwaarden. De 

aanwezige vleermuisbomen blijven echter behouden en krijgen een grote groenbuffer met 

struiklaag. Door het verschuiven van het eiland in noordelijke richting en het laten staan 
van bomen aan de noordwest-kant worden de effecten van de koude (noordwesten)wind 

op het microklimaat voorkomen. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 10 (Zuiderpark) 
Hole 10 ligt op de plaats van de huidige hole 8 en wordt in noordelijke richting bespeeld. 

De vormgeving van de hole wordt enigszins aangepast. Er worden enkele bomen gekapt 

ten behoeve van de afslagplaatsen. Daar staat tegenover dat de boompartijen aan 
weerzijden van de hole worden versterkt met nieuwe boomaanplant. Ten oosten van hole 

10 wordt de structuur van de krakeling hersteld. Ten westen van hole 10 worden de al 

bestaande kleine waterpartijen uitgebreid tot een grote. Hierbij wordt mogelijk het 

noordelijk deel als poel geisoleerd ten behoeve van de kamsalamander en andere 

amfibieen. 

Landschap-cultuurhistorie 

Hole 10 past in het ontwerp van Copijn. 

Natuur 

Hole 10 heeft weinig tot geen effecten op de natuurwaarden op de golfbaan. De 

hoeveelheid kap is beperkt en tussen hole 10 en 15 worden nieuwe bomen geplant. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 11 is een nieuwe hole tussen de bestaande holes 1 (wordt 12) en 9 (wordt 6) . Hole 

11 wordt in noordelijke richting bespeeld. Hole 11 komt op een al bestaande open plek in 

het park en de huidige driving range, er hoeven geen bomen te worden gekapt. 

Hole 12 (Zuiderpark) 

Hole 12 ligt op de locatie van de huidige hole 1 en wordt in zuidelijke richting bespeeld. 
De afslagplaatsen liggen deels op de huidige drivingerange, deels op de locatie van het 

huidige clubhuis. Om de tees van 12 te scheiden van de fairway en green van 11 wordt 

tussenin een waterpartij gerealiseerd op de plaats waar nu ook al een (kleine) waterpartij 

gelegen is. 

Landschap-cultuurhistorie 
Hole 11 en 12 passen in het ontwerp van Copijn. De bomenpartij tussen hole 11 en hole 6 

wordt versterkt door de aanplant van bomen. Hiermee worden tevens de zichtlijnen over 

hole 11 en hole 6 versterkt. De bestaande kleine poel wordt uitgebreid tot een grotere 
poel. De bosrand ten westen van 12 wordt versterkt, de krakeling wordt hersteld (visueel, 

niet functioneel). 

Natuur 

Hole 12 heeft weinig tot geen negatieve effecten op de natuurwaarden op de golfbaan. 
Voor deze hole worden geen bomen gekapt. Op de plaats waar het clubhuis verdwijnt en 

op de open plekken langs de westelijke bosrand worden nieuwe bomen geplant. Het 

foerageergebied voor vleermuizen boven hole 11 en 12 blijft behouden. De bestaande 

poelen worden uitgebreid tot kleine vijvers. Hierdoor ontstaat nieuw 

voortplantingsbiotoop voor o.a. de kamsalamander. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn 
(Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Holes 13 en 14 zijn twee nieuwe holes gelegen in het westelijke uitbreidingsgebied. Ze 

zijn toegankelijk vanuit het Zuiderpark middels een entree aan de zuidoostzijde van de 

uitbreiding. Vanuit de entree wordt eerst hole 13 bespeeld in noordwestelijke en 

noordelijke richting, waarna hole 14 wordt bespeeld in zuidelijke richting. 

Landschap-cultuurhistorie 

Het uitbreidingsgebied ligt op de overgang van het park naar het cope-ontginnengebied 

Nieuwkoop en Harmelen. Het uitbreidingsgebied wordt van het cope gebied gescheiden 

door de Rijndijk, waardoor een deel van de relatie met het uitbreidingsgebied verbroken 

is. In het westelijke uitbreidingsgebied wordt een landschap voorzien dat contrasteerd 

met het Zuiderpark en de oostelijke uitbreidingsgebieden. Er worden forse 

waterstructuren en een waterpartij gecreeerd. Aan de buitenranden van de holes worden 
boomgroepen voorzien, waarbij behoud van zicht voor verkeer vanaf de Parkweg en 

Rijndijk als randvoorwaarde is meegenomen. 

Natuur 

Op het westelijke uitbreidingsgebied verdwijnt het grasland en maakt plaats voor twee 
holes. In het uitbreidingsgebied wordt ingezet op natte natuurontwikkeling. De holes 

worden omgeven door water met natuurvriendelijke (riet)oevers met brede 

plasdrasbermen. De roughs tussen de holes worden ontwikkeld tot bloemrijke 
graslanden. Op diverse plaatsen worden nieuwe boombeplanting aangebracht. De 

broedgebied van de weidevogels gaat verloren, maar hiervoor in de plaats komt nieuwe 

leefgebied voor moeras- en watervogels. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkeltik ontwerp CopUn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 15 (Zuiderpark) 

Hole 15 ligt op de locatie van de huidige hole 2, maar wordt in westelijke richting 
gedraaid. Hole 15 wordt zuidoostelijke richting bespeeld. Ten behoeve van de nieuwe 

afslagplaatsen worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat op de verlaten 
afslagplaatsen van de huidige hole 2 bos wordt hersteld. Daarnaast wordt de hole 

doorsneden door een nieuwe waterloop 

Landschap-cultuurhistorie 

Hole 15 past niet in het ontwerp van Copijn .. De hole wordt doorsneden door de krakeling . 

De krakeling wordt als structuur hersteld, maar is niet vrij bewandelbaar. 
Maar oak de huidige hole 2 pastte niet in het ontwerp. Aanplant van bomen op het 

verlaten deel van hole 2 hersteld de in het ontwerp van Copijn voorziene boskern. 

Natuur 

Rond hole 15 bevinden zich diverse vleermuisbomen (verblijfplaatsen) en 

toekomstbomen. Deze blijven behouden bij de aanleg. In de slaglijn van hole 15 wordt 
een vleermuisboom gekapt. Het gaat hier om een verblijfplaats van de ruige 

dwergvleermuis met een paarfunctie. Deze paarfunctie is geed te mitigeren met het 

plaatsen van vleermuiskasten. Tussen hole 15 en 10, en de green van hole 18 worden de 

bestaande boomgroepen aangevuld. Dit zal gedeeltelijk met mantel-/zoomvegetatie zijn. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 16 ligt in het zuidelijk deel van de golfbaan op de locatie van de huidige hole 3. Wei 

is de hole verlengd in westelijke richting, ten behoeve waarvan bomen gekapt worden. 

Centraal op de hole worden bomen gekapt om de gewenste speelbreedte te krijgen. Ook 

wordt de boskern ter plaatse versterkt door de aanplant van nieuwe bomen en is een 

nieuwe waterpartij voorzien. 

Landschap-cultuurhistorie 

Het noordelijk deel van hole 6 past niet binnen het oorspronkelijk ontwerp. Het zuidelijk 

deel van deze hole valt buiten het oorspronkelijk ontwerp van Copijn. 

Natuur 

In de omgeving van hole 16 zijn zes vleermuisbomen aanwezig, dezen bomen blijven 

behouden. In het zuidwestelijke bos is een nest van de buizerd aanwezig. Dit nest wordt 

niet aangetast door de nieuwe hole. Nabij het nest worden nieuwe bomen aangeplant. 

Ook de groeiplaatsen van de grote keverorchis blijven behouden. Tussen hole 16 en 17 

worden nieuwe boombeplanting aangebracht. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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De huidige hole 4 wordt vervangen door een nieuwe hole 17. Centraal in hole 17 ligt een 

waterpartij, gevormd uit de huidige waterloop ter plaatse. Ten behoeve van de aanleg van 

de nieuwe tees en green worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat de boskern ten 

zuiden van hole 17 wordt versterkt. 

Landschap-cultuurhistorie 

Hole 17 valt buiten het ontwerp van Copijn. 

Natuur 
Ten behoeve van hole 17 worden geen vleermuisbomen verwijderd. Wei komen hier vier 

bomen met verblijfplaatsen meer aan de rand van het bos te staan. Doordat de 

ontsluitingsweg meer naar het westen wordt gelegd, blijven deze bomen in de 

beschutting staan. De huidige watergang wordt omgevormd naar een vijver en afgestemd 

op de aanwezige bomen. Het foerageergebied van vleermuizen wordt aangetast en 

gecompenseerd op o.a. het oostelijke uitbreidingsgebied. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 201 O) 

blad 239 
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Hole 18 is een nieuwe hole op de locaties van de huidige holes 7, een deel van 6 en een 

deel van 4. Hij wordt noordwestelijke richting bespeeld, waarbij de centrale waterpartij 

moet worden overgestoken. Ten behoeve van hole 18 worden diverse bomen gekapt, 

waardoor een nieuwe zichtlijn wordt gecreeerd. De oevers van de waterpartij worden niet 

aangepast. 

Landschap-cultuurhistorie 
Hole 18 sluit aan op het ontwerp van Copijn. Ten opzichte van huidige situatie wordt 

nieuwe openheid en een zichtlijn gerealiseerd. 

Natuur 

Voor het realiseren van hole 18 warden diverse bomen gekapt, hieronder bevinden zich 

geen vleermuisbomen. Met de aanleg van Hole 18 warden twee belangrijke 

foerageergebieden van vleermuizen aangetast. In het noorden van hole 18 wordt een 

bosschage aangeplant met een open structuur die het huidige foerageergebied 

overneemt. Boomgroepen worden aangevuld met nieuwe boombeplanting. 

Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 201 O) 
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In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens 

Haarzuilens en omgeving her in te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 I 
aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als een 

van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld 

op effecten. Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens 

verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006). De 

herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch vastgelegd in het 

bestemmingsplan Haarzuilens. Een van de onderdelen van het bestemmingsplan 

Haarzuilens is uitl.Jreiding van Golfclub De Haar. Het voornemen is de bestaande golfbaan 

gedeeltelijk her in te richten met nieuwe holes, een nieuwe clubhuis en parkeer

gelegenheid. Daarbij is Golfbaan De Haar voornemens op uitbreidingsgebieden ten 

noordoosten, zuidoosten en westen van de huidige golfbaan een nieuwe driving range en 

vier holes aan te leggen. De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan was m.e.r.

beoordelingsplichtig conform het Besluit m.e.r. bij aanvang van de procedure. omdat het 

meer dan 10 ha. gelegen in gevoelig gebied betreft. Het uitbreidingsgebied is gevoelig 

vanwege de status als Belvederegebied Nieuwkoop en Harmelen en voorgedragen 

beschermd dorpsgezicht, de bestaande golfbaan is gevoelig gebied vanwege de status 

als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) , Rijksmonument, Belvederegebied en voorgedragen 

beschermd dorpsgezicht. Bevoegd gezag, de gemeente Utrecht, heeft besloten dat een 

m.e.r. procedure moet warden doorlopen. Hiervoor is het milieueffectrapport (MER) 

opgesteld. 

EHS en nee, tenzij-toets 

De bestaande golfbaan heeft de status van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is in 

het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. De groene contour bevat 

bestemmingen en regels die zijn gericht op de bescherming van aanwezige wezenlijke 

kenmerken en waarden (Provinciale Ruimtelijke Verordening, 2009) . Nieuwe projecten 

binnen de EHS zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van 

het gebied significant aantasten, tenzij er geen reele alternatieven zijn en er sprake is van 

redenen van groat openbaar belang. Dit wordt het zogenaamde "Nee, tenzij-regime" 

genoemd. In het kader van een zorgvuldige nee, tenzij-afweging wordt de uitbreiding van 

de bestaande golfbaan als nieuw project beschouwd. Het kappen van bomen en struiken, 

aanleg van een grater aantal holes en de bouw/verplaatsing van bebouwing met 

ontsluitingswegen zal lei den tot een aantasting van het gebied. Daar tegenover staat het 

realiseren van nieuwe natuur (o.a. aanleg boombeplantingen met zoom-/mantelvegetatie, 

natuurvriendelijk oevers, waterpartijen en bloemrijk graslanden) op de huidige golfbaan 

en in twee uitbreidingsgeb!eden. Kortom, er za! sprake zijn van een aantastir.g, maar oak 

van nieuwe natuur en optimalisatie van aanwezige natuurwaarden. Om te kunnen bepalen 

of de uitbreiding van de golfbaan, met zowel verlies als winst voor de natuur, de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied al dan niet significant zal aantasten en 

een nee, tenzij afweging nodig is, wordt een Nee, tenzij-toets doorlopen. In de 

voorliggende rapportage is deze toets uitgewerkt. 

De Nee, tenzij-toets is als bijlage opgenomen in het MER. De rapportage is een zelfstandig 

leesbaar document. In toets wordt wel verwezen naar teksten, achtergrond informatie 

over de uitbreiding en diverse natuuronderzoeken uit het MER. 
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Golfbaan De Haar is voornemens om de huidige golfbaan uit te breiden van 9 naar 18 

holes. De uitbreiding gebeurt deels in het Zuiderpark, en deels in uitbreidingslocaties aan 

de west- en oostzijde van het park. In het MER, hoofdstuk 5, wordt uitgebreid ingegaan op 

de voorgenomen activiteit. In deze Nee, tenzij toets wordt volstaan met de in een 

volgende paragraaf genoemde onderdelen van de voorgenomen activiteit. 
Hieronder wordt ingegaan op de oppervlakte verandering door de uitbreiding, a.a. op 

basis van een 'Plussen en Minnen kaart' . 

I 
I 

Huidige en Uitbreiding van Golfbaan De Haar (Van Empelen en Van Aalderen, ma art 201 O) . 
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De voorgenomen uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar bestaat uit de vol
gende onderdelen: 

Gedeeltelijke herinrichting van de bestaande golfbaan zodat hier niet 9 maar 14 
holes gerealiseerd kunnen worden; 
Realisatie van een nieuwe driving range met overdekte afslagplaatsen op extra grond 
ten noordoosten van de huidige golfbaan; 
Realisatie van 2 holes op extra grond ten oosten van de huidige golfbaan; 
Realisatie van 2 holes op extra grond ten zuidwesten van de huidige golfbaan; 
Realisatie van een nieuw clubhuis centraal op de golfbaan; 
Realisatie van een nieuwe greenkeepersloods nabij de Haarlaan/Parkweg 
Realisatie van nieuwe parkeergelegenheid, deels nabij het clubhuis, deels op extra 
grond ten zuidoosten van de huidige golfbaan; 
Realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg over de golfbaan; 
Realisatie van een openbaar toegankelijk wandelpad; 
Realisatie van waterberging in de uitbreiding aan de westz!Jde; 
Streven naar herstel van het oorspronkelijk parkontwerp van Copijn. 

De bestaande golfbaan ligt op circa 58 ha grond in eigendom van Natuurmonumenten. 

Het uitbreidingsgebied omvat ongeveer 17 ha. verdeeld over drie deelgebieden: circa 3 ha 
ten noordoosten, circa 8 ha. ten zuidoosten en circa 6 ha. ten westen van de golfbaan. 

Oppervlakte verandering 

In de onderstaande tabel zijn de oppervlakten opgenomen van de huidige en toekomstige 

golfbaan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het oppervlak golfbaanonderdelen en de 

biotopen/natuur op de golfbaan (zie ook Bijlagen). Ook is weergegeven of deze zijn 

gelegen in of buiten de EHS. Onder de golfbaanonderdelen vallen, de greens, tees, 

bunkers, fairways, semi-rough, carry etc. Dit zijn de witte gebieden op de kaarten in de 

bijlagen. Deze witte gebieden zijn aan te merken als 'specifiek voor de golfsport' en 
bevatten weinig tot geen natuurwaarden. Een rough met een extensief (maai)beheer heeft 

overigens wel potenties voor diverse natuurwaarden. 

Oppervlakten van de huldige en loekomstlge golfbaan in en buiten de EHS. 

Huidige golfbaan oppervl akte (ha) T oekomstige golfbaan oppervlakte (ha) 
lndeEHS: In de EHS: 
opperv1akte golfbaan onderdelen 22,85 oppervlakte golfbaan onderdelen 26,20 
oppervlakte bi otopen/natuur 33,66 oppervlakte biotopen/natuur 30,30 

Totaal opp. huidige golfbaan 56,50 ha Totaal opp. toekomstige golfbaan 56,50 ha 
Buiten de EHS: Buiten de EHS: 
n.v.t. oppervlakte golfbaan onderdelen 11,59 

oppervlakte biotopen 6,42 

Totaal opp. huidige golfbaan 56,50 ha Totaal opp. toekomstige golfbaan 74,24 ha 

blad 245 

In de Nee, tenzij -toets wordt in eerste instantie gekeken naar de uitbreiding in de EHS, 

aangezien de uitbreiding, die kan leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke 

kenmerken of waarden, zich hier voordoet. Echter, doordat de uitbreidingen (drie 

gebieden) direct gelegen zijn naast de bestaande EHS kunnen de nieuwe biotopen 

(natuur) een waardevolle aanwinst zijn op de toekomstige situatie. In de 

toetsing/analyse) wordt gekeken naar het effect van de uitbreiding op de oppervlakte 

biotopen/natuur binnen en buiten de EHS en de veranderingen die dit met zich 

meebrengt. In onderstaande figuur zijn voor de uitbreiding golfbaan De Haar de 'plussen' 
(groen) en 'minnen' (rood) weergegeven. Hierbij zijn zowel de EHS als de 

uitbreidingsgebieden meegenomen. Hiervoor is gekozen omdat de uitbreidingsgebieden 

ecologisch onderdeel gaat uitmaken van de robuuste eenheid De Haar. 
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De ontwikkelingen op golfbaan De Haar kunnen mogelijk leiden tot significante 

aantasting van de EHS. Significante aantasting is een aantasting van de wezenlijke 

waarden en kernmerken. Wezenlijke waarden en kenmerken moeten zoveel mogelijk 

worden ontzien. Door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Utrecht zijn vier 

hoofdaspecten aangewezen (december, 2007) die bepalen welke waarden en kenmerken 

binnen de EHS als wezenlijk moeten waarden aangemerkt: 

1. De aanwezigheid van zones met bijzondere kwaliteit; 

2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de 
EHS ; 

3. De aanwezigheid van bijzondere soorten; 

4. De aanwezigheid van essentiele verbindingen. 

Als de EHS op een van de hoofdaspecten wordt aangetast, dan is sprake van significante 

aantasting van de EHS en kan de ingreep niet plaatsvinden zoals beoogd, tenzij er geen 

reele alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang (nee-tenzij 

regime) . Om te toetsen of bij de uitbreiding van golfbaan De Haar al of niet een 
significante aantasting plaatsvindt, is gebruik gemaakt van het Schema "Criteria en 

hulpmiddelen voor toetsing significantie aantasting van wezenlijke waarden en 

kenmerken" {bron: Provincie Utrecht, 2008) (zie Bijlage) . 

Hoofdaspecten en toetsaspecten significantie uit het schema "Criteria en hulpmiddelen voortoetsing significantie aantasting van 
wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie Utrecht, 2008). 

Hoofdaspecten Toetsaspectj:ln significantie 

1. Zones met bijzondere Actuele waarden Provinciale natuurwaardering Aantasten van gebieden met 
ecologische kwaliteit de natuurwaarden 

"uitstekend" en "goed" 

Dude boskernen Aantasting van oude 

bcskarnen vai1 de categorie 

"zeer waardevol" en "bijzonder 

waardevol" 

Potentiele waarden Aantasting Natuurdoelen en Abiotische omstandigheden 

2. Aaneengeslotenheid en Opsplitsing en Verkleining Tegengaan van versnippering 
robuustheid van een gebied 

3. Bijzondere soorten Flora- en faunawet (FF-wet) Negatieve gevolgen voor 

beschermde soorten uit Tabel 

2 en 3 Flora- en faunawet 

Bedreigde soorten Rode en Negatieve gevolgen voor 
Oranje lijsten bedreigde soorten uit de 

categorie "bedreigd, "ernstig 

bedreigd" of "op punt van 

verdwijnen" 

4. Essentiele verbindingen Ecologische verbindingen Verbinding wordt "ernstig 

belemmerd" en kan niet meer 
gerealiseerd worden 

Foerageer- en migratieroutes Verbinding wordt "ernstig 

belemmerd" en kan niet meer 
gerealiseerd worden 

blad 24 7 



projectnr 1907 - 176054 
28 maart 2011 definitief 

blad 248 

Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 

Bestemmingsplan Haarzuilens ~ 
orar.1ewoud 

Het schema is van toepassing op alle functies in of nabij de EHS, inclusief ecologische 

verbindingszones (Provincie Utrecht, 2008). Het schema bestaat uit de bovenstaande 
hoofdaspecten, uitgewerkt in gedetailleerde beoordelingscriteria per (toetsings)aspect. In 
onderstaand hoofdstuk warden de vier hoofdaspecten getoetst aan de voorgenomen 

activiteit. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de geformuleerde (toets)aspecten 
significantie, zoals weergegeven in bovenstaande tabel (zie Bijlage voor toelichting). 

Aangezien deze Nee, tenzij-toetsing onderdeel uitmaakt van het MER en er een grate 
overlap bestaat met het milieuaspect Natuur wordt, waar mogelijk, volstaan met een 
verwijzing naar relevante hoofdstukken/paragrafen en bladzijden in de MER-tekst. 

B6.4 Nee, tenzij-toets 

Hoofdaspect: Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 
Toetsaspect: Actuele waarden 
Toetscriterium: Provinciale natuurwaardering 

In onderstaande figuur is een kaart van het landgoed de Haar weergegeven, zoals 
weergegeven op de provinciale website "Buiten in beeld". Op basis van met name 

floragegevens (florabestand 1994-2004) is een natuurwaardering 'berekend'. De 
natuurwaardering van het plangebied wordt gedefinieerd als de mate van voorkomen van 
karakteristieke soorten, uitgedrukt in een schaal van "uitstekend - goed - redelijk

matig". Toetsaspect voor significantiebeoordeling zijn gebieden met de natuurwaarden 
"uitstekend" en "goed". Uit onderstaande figuur blijkt dat met name het leefgebied 
bossen (vochtig voedselrijk bos) met de kwaliteit "uitstekend" en "goed" aanwezig zijn op 

de golfbaan. Het betreft hier voornamelijk de bossen aan de westzijde en in de 
noordoosthoek van het plangebied. Een aantasting van deze bossen kan leiden tot een 
beoordeling 'significant negatief' effect. 
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Kaart van landgoed de Haar met provinciale natuurwaardering (bron: "Buiten in Beeld"). 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat Schenkeveld (2010) concludeert dat op grond van 

de recente inventarisatiegegevens de provinciale natuurwaardering geen stand houdt (zie 
Bijlage). Met name het bosgebied aan de westzijde van de golfbaan zou minder waardevol 

zijn dan is voorgesteld. In de huidige provinciale natuurwaardering is deze beoordeeld als 

"uitstekend - goed". De bosgebieden in het midden- en oostelijke deel daarentegen 

worden door Schenkeveldjuist als waardevoller aangemerkt. In de huidige 

natuurwaardering hebben deze bossen een "redelijk - matig" waardering. 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusie heeft de provincie Utrecht gevraagd om de 
bosopstanden in het Zuiderpark botanisch te (her)waarderen, gebruikmakend van 

dezelfde methode (provincie Utrecht) als is gebruikt voor de eerste waardering, maar dan 

met actuelere gegevens (zie Box 1). Hierbij is gebruik gemaakt van de floristische 

inventarisatie uit 2005 en de recente floragegevens uit 2009 (Schenkeveld 2009) . Het 

resultaat is de onderstaande figuur. 
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Botanische natuurkwaliteit houtopstanden 'De Haar' op basis van de 'provinciale methode' . 
Gebruikt zijn de floristische inventarisaties 2005 en 2009 (bron: Schenkeveld, 201 O). 

Bovenstaande figuur toont de verspreiding van de botanische natuurwaarden volgens de 

provinciale methode. Het parkbos tussen hole 4 en 6 heeft de hoogste natuurwaarde. De 

laagst gewaardeerde opstanden betreffen ge·isoleerde bosjes op de golfbaan en de 
grensstrook in het noordoosten van het plangebied. 

De verspreiding van de natuurwaarden (schaal "uitstekend - goed - redelijk - matig") wijkt 
nogal af van het eerder gepresenteerde kaartbeeld (website 'Buiten in Beeld'). 

Schenkeveld (201 Oa) geeft aan dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de 
grofkorreligheid van de voor de website gebruikte verspreidingsgegevens. Verder geeft 

Schenkeveld aan dat oak de schaal waarop beoordeeld wordt van invloed is op de 

classificatie. lmmers hoe hoger de beoordeelde eenheid, hoe hoger de score kan zijn, en 

dus ogenschijnlijk waardevoller. Zo zou het zuidelijke deel van het Zuiderpark als geheel 

een 128 scoren, dat is ver boven de maxi male score van 80 (zie Box 1 ). Voor eenjuiste 

vergelijking moet warden uitgegaan van vergelijkbare grootte van eenheden. 
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Daarnaast wordt opgemerkt dater geen relatie lijkt te bestaan met de vegetatiestructuur 

zoals beschreven in 2009 (Schenkeveld, 2010). Veel NWK-soorten (kenmerkende soorten 

voor een bepaald biotoop) hebben optimale standplaatsen in enigszins gestoorde 

bosranden en mijden dicht bos. Anderzijds kan een open bos in combinatie met 

achtergelaten organisch materiaal (o.a. maaisel) leiden tot dominantie van ruigte soorten 

en de verdringing van meer bijzondere (kenmerkende) soorten. 

Box 1: Methode provinciale natuurwaardering 
De toedeling van de botanische natuurkwaliteit zoals door de provincie Utrecht gehanteerd is 
gebaseerd op de talrijkheid van de karakteristieke plantensoorten (in feite de 'ideale' lijst) voor de 
betreffende biotoop. De natuurkwaliteit van een biotoop wordt bepaald op g-ond van de mate van 
overeenstemming met deze soortengroep in combinatie met de talrijkheid van de aanwezige 
soorten uit de kenmerkende soortengroep voor dat biotoop en hun natuurwaardengetal NWK (een 
maat waarin o.a. de zeldzaamheid verwerkt is) . Deze natuurkwaliteit wordt uitgedrukt in vier 
klassen: 'uitstekend', 'goed', 'redelijk' of 'matig' . Hierbij wordt een leefgebieden-/biotopenschema 
gehanteerd. Het schema bestaat uit zes leefgebieden en 21 biotopen. Deze natuurkwaliteit wordt op 
provinciaal en regionaal niveau weergegeven op de website 'Buiten in Beeld' (interactieve kaart) . In 
het parkbos De Haar komt alleen de biotoop "vochtig voedselrijk bos" voor. 

Voor de talrijkheid geldt de volgende abundantieschaal : 
1. soort komt slecht een enkele maal voor 
2. soort komt weinig. verspreid, soms lokaal wat freCJ.lenter, voor. 
3. soort komt over een groot deel van het perceel frequent voor en is soms globaal aspect bepalend. 
4. soort komt zeer veel voor, of is aspect bepalend. 

De procedure is dat van een terreindeel een soortenlijst met abundantie opgesteld wordt. Per soort 
wordt het natuurwaardengetal verrnenigvuldigd met de abundantie en deze getallen worden 
gesommeerd tot een getal voor dat vlak. Door de hele range van scores voor dat biotoop voor de 
provincie Utrecht te bekijken en te bepalen hoe ver de hoogste scores afliggen van de meest ideale 
soortensamenstelling voor dit biotoop, zijn drempels bepaald voor de verschillende 
kwaliteitsklassen . Voor de biotoop "vochtig voedselrijk bos" gel den voor vlakvorrnige elementen de 
volgende aempels: De top van de maatlat is 80. Uitstekend = > 48 = uitstekend. Goed = 49o20. 
Redelijk = 21<>8. Matig = < 9 

Er valt veel te zeggen over de gekozen (provinciale) methode om de bosopstanden op de 

golfbaan botanisch te (her)waarderen op basis van recente floragegevens. Feit is dat uit 

de (her)waardering blijkt dat sornmige delen waardevoller en andere delen minder 

waardevol zijn dan aangenomen. Uit het onderzoek van Schenkeveld (201 Oa) blijkt dat de 

botanisch natuurkwaliteiten van het Zuiderpark waardevoller zijn dan gepresenteerd op 

de "Buiten in Beeld"-kaart. In het kader van de Nee, tenzij-toetsing valt hieruit te 

concluderen dat, op basis van de provinciale toetsingscriteria, bossen met natuurwaarden 

"uitstekend" en "goed" worden aangetast. Een dergelijk aantasting krijgt een beoordeling 

'significant negatief'. 

Hoewel de kap van bosopstanden in het Zuiderpark op basis van de provinciale 

beoordeling significant te noemen is, zijn uit de onderzoeken van Schenkeveld en deze 

toetsing (ecologisch) inhoudelijke argumenten te halen die deze beoordeling minder 

zwaar aanzetten. 
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Hoofdaspect: Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 

Toetsaspect: Actuele waarden 

Toetscriterium: Oude boskernen 

Oude boskemen zijn actuele groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken welke 

afstammelingen zijn van oorspronkelijke inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht 

Nederland heeft bereikt. De provincie heeft voor de Heuvelrug de oude boskernen op 

grond van oude kaarten en veldonderzoek in beeld gebracht. De boskernen zijn in drie 

waardeklassen ingedeeld. Toetsaspect voor significantie is de aantasting van oude 

boskernen van de categorie "zeer waardevol" en "bijzonder waardevol" _ 
Daamaast is nagegaan of in het verleden bossen aanwezig waren in het plangebied. 

Hierbij is niet alleen de leeftijd van de bomen relevant, maar ook de 'leeftijd' van de 

bosbodem. lndien op een locatie meer dan 100jaar bos aanwezig is dan is deze aan te 
merken als "zeer en bijzonder waardevol". Op basis van de Historische Atlassen 

Nederland en Utrecht (circa 1850 - 1900) is nagegaan of bossen aanwezig waren in het 

plangebied. De grond waarop de golfbaan is gelegen bestond begin 20• eeuw nog uit 

landbouwgebied. Oude boskernen en bosbodem komen niet voor in het plangebied 

golfbaan De Haar en zijn dus niet relevant voor de toetsing. 

Hoofdaspect: Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 
Toetsaspect: Potentiele waarden 

Toetscriterium: Natuurdoelen en Abiotische omstandigheden 

Om meer eenduidigheid te verkrijgen in de natuurdoelstelling van rijk, provincie en 

terreinbeheerders, is een stelsel van natuurdoeltypen ontwikkeld (Bal et aL, 2001). Door 

de provincies zijn deze landelijke Natuurdoeltypen verfijnd en op kaart gezet. In de 

provincie Utrecht werden deze aangeduid als UNATs, Utrechtse Natuurdoeltypen (2001). 

Utrechtse Natuurdoeltypen (en oppervlakte) voor deelgebied De Haar (1 B) bron: Natuurgebiedsplan 
Zuidwest Utrecht (2002). 

Natuurdoeltype Oppervlak 

Nat schraalgrasland 10 ha. 

Droog grasland 8ha. 

Stroomdalgrasland droog 10 ha. 

Stroomdalgrasland vochtig 9 ha. 

Multifunctioneel bos 64 ha. 

Voor het plangebied golfbaan De Haar werden deze UNAT's weergegeven in het 
Natuurgebiedsplan Zuidwest Utrecht (2002). De bestaande natuurwaarden in het 

deelgebied De Haar (1 B) betreffen landgoedbossen en drogere graslanden in 

parklandschap. In het deelgebied De Haar werden UNAT's geformuleerd zoals 
weergegeven in bovenstaande tabel. Golfbaan De Haar was hierbij volledig gelegen in het 

natuurdoeltype Multifunctioneel bos. 
Op 14 september 2010 is het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten van Utrecht. Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 vervangt 

daarmee het op 29 september 2009 vastgestelde Natuurbeheerplan provincie Utrecht 
2009. Dit natuurbeheerplan maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer 

en landschapsbeheer volgens de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 

provincie Utrecht' (SVNL) en de 'Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
provincie Utrecht' (SKNL) mogelijk. 
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Ambities voor het deelgebied Zuidwest Utrecht. 

Deelgebied Ambitie 

ZW1B Bestaande natuur N10.01 

N10.01 

N11 .01 

N14.03 

~ 
orara1ewoud 

Oppervlak 

Nat schraalland 10 ha. 

Nat schraalland 9 ha. 

Droog schraalland 18 ha. 

Haagbeuken- en essenbos 64 ha. 

In het Natuurbeheerplan 2011 worden de (natuur)beheertypen en ambities 
gepresenteerd. Deze beheertypen en ambities vormen de basis voor het 

natuurbeheerplan en zijn afkomstig uit de Index Natuur en Landschap (versie 2009) . Dit is 

een uniforme 'natuurtaal' die in gemeenschappelijk overleg tussen beheerders en de 

overheid tot stand is gekomen. 

' \ 

1 
) 
/ 

Hta'ZM"'"' 

·--- :,<J [!,,.. 

Beheer- en ambitiekaart in het plangebied (rode cirkel) 
(bron: Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011). 

Ten aanzien van de natuurpotenties wordt getoetst aan de beheertypen en ambities als de 
UNAT's. De bestaande natuurwaarden op de beheertypekaart zijn: N17.03 Park- of 

Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (zie bovenstaande figuur en Box 2). De ambities zijn 

weergegeven op de ambitie- en beheerkaart en betreft vier beheertypen . 

.· 
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Box 2: Beheerype N17 .03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (bran: Index Natuur en 
Landschap versie 0.3 11 februari 2009) 

Park- en Stinzenbos 
Parkbossen zijn alle vonnen van bos die vallen binnen een historisch park- of tuinaanleg. 
Stinzenbossen bestaan veelal uit oude bossen bij landgoederen met een karakteristieke 
stinzenflora, vaak bolgewassen en kruidachtige overblijvende gewassen, in de ondergraei. Beheer 
is gericht op het behouden van de bijzondere (uitheemse) bomen en het handhaven van de 
karakteristieke struiklaag en kruiden. Dit beheertype hangt steeds samen met een cultuurhistorisch 
waardevol landgoed. Vaak is de samenhang groat met andere landgoedelementen zoals een huis, 
tuin, lanen en overige bossen op het landgoed. Stinzenbossen kennen een bijzondere aan actief 
beheer gekoppelde stinzenplantenflora. Park- en stinzenbossen kennen tegenwoordig vaak een 
actief beheer gericht op het in stand houden van oude bomen en boomholten en de daaraan 
gekoppelde aanwezigheid van broedvogels en vleermuizen. 

Zoete plas 
Bij zoete plassen gaat het om grate en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) 
stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt. Het gaat 
om meer om meren, plassen, wielen, kolken, vaarten en kanalen. De variatie in een plas hangt af 
van verschillende factoren; wind, strorning van het water, diepte, grandsoort etc. Planten en dieren 
hebben ook een grate invloed. Zoete plas is van betekenis als leefgebied voor zoogdieren (o.a. 
meervleennuis), vissen (o.a. paling en snoek), libellen en waterplanten. 

Multifunctioneel bos is te definieren als een bosgebied dat naast de functie bos/natuur 

ook een intensieve danwel extensieve waardevolle recreatieve functie heeft, met een 

herkenbare eigen identiteit. Met name particuliere bossen kunnen vaak hoge 

natuurwaarden bezitten. Uit het onderzoek van Schenkeveld (2009) blijkt dat dit 

inderdaad het geval is in het landgoedbos in het plangebied. Door de uitbreiding van de 

golfbaan zal het landgoedbos veranderen door kap van bomen. Hierdoor krijgt het bos 

meer structuur (o.a. open karakter) en gelaagdheid (o.a. door aanplant struweel en 

mantel) wat past binnen een multifunctioneel bos. Het landgoedbos behoud tevens zijn 

herkenbare eigen identiteit. De huidige natuurwaarden warden hierbij zoveel mogelijk 

ontzien. 

In figuur is aangegeven dat in de actuele beheertypen op de golfbaan N17.03 Park- of 

Stinzebos en N04.02 Zoete plas zijn. De ambities geven aan dat het de ambitie is om een 

Haagbeuken- en essenbos en droog- en nat schraalland te realiseren. Het beheertype 

Zoete plas komt niet terug in de ambities. Het realiseren van droog- en nat schraalland 

valt buiten het plangebied . Een Park- of Stinzebos bestaat veelal uit oude bossen met een 

karakteristieke stinzenflora. De oude bomen en boomholten in dergelijke oude bossen 

bieden een geschikt leefgebied voor broedvogels en vleermuizen. De bodem bestaat uit 

jonge rivierkleigronden, afwisselingen van zavel en klei. De ambitie, het Haagbeuken- en 

essenbos, zijn bossen met een vochtig tot vrij nat karakter, een rijke voorjaarsflora en 

veel variatie in structuur rijk aan fauna. Volgens Schenkeveld (2009) zijn de meeste 

plantensoorten op de huidige golfbaan karakteristiek voor het Essen-lepenbos, 

subassociatie met gewone sneeuwklokje. Wat een indicatie is dat het actuele beheertype 

richting de ambitie aan het opschuiven is. Echter, de frequentie waarin de soorten 

voorkomen is nog gering. 
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Bij de uitbreiding van de golfbaan wordt een groot aantal bomen gekapt. Hierdoor worden 

de gesloten boskernen meer open van karakter. Het Haagbeuken- en essenbos behoort 

vegetatiekundig tot het Haagbeukenverbond, lepenrijke Eiken-Essenverbond en Verbond 

van Els en Es (Index, 2009) . Deze bostypen zijn vaak rijk aan structuur (o.a. gelaagdheid) 

het hebben naast gesloten boskernen ook rijke struwelen en open plekken met 

ruigtekruiden. Deze biotopen en gelaagdheid zijn met een goed beheer te realiseren op 

de nieuwe golfbaan. De ambities, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan 2011, worden 
niet aangetast door de uitbreiding van golfbaan De Haar. 

Conclusie Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 

Het toetsaspect 'provinciale natuurwaardering' krijgt binnen het hoofdaspect "Zones met 

bijzondere ecologische kwaliteit" een beoordeling significant negatief. De overige 

toetsaspecten 'oude boskernen' en 'natuurdoelen en abiotische omstandigheden' blijven 

buiten de significant negatieve beoordeling. Oude boskernen komen in het plangebied 

niet voor en de provinciale ambities, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan 2011, 
blijven haalbaar. 

Hoofdaspect: Aaneengeslotenheid en robuustheid 

Toetsaspect: Opsplitsing en verkleining 

Onder dit hoofdaspect wordt met name verstaan het versnipperen, of beter gezegd het 

tegengaan van versnippering van leefgebieden. Versnippering heeft een duidelijk negatief 

effect op de leefgebieden van planten en dieren. Versnipperen is het uiteenvallen van 
leefgebieden van soorten in ruimtelijk gescheiden, kleinere eenheden. Versnippering gaat 

meestal gepaard met verkleining/opsplitsing van het oppervlakte aan leefgebied in een 
landschap (o.a. Opdam & Wiens, 2001). Dit heeft tot gevolg dat het leefgebied van een 

(groep van) soorten ruimtelijk zodanig uiteengevallen is, dat het functioneren van de 

populatie wordt be'invloed. De bovenstaande definities hebben meestal betrekking op 

grote (robuuste) natuurgebieden die van elkaar worden gescheiden door fysieke 

barrieres, zoals autowegen, spoorwegen en kanalen . In onderstaande figuur is het 
plangebied weergegeven in het open agrarische landschap rond Haarzuilens. De golfbaan 

maakt onderdeel uit van een grote (robuust) natuurgebied, samen het parkbos rond 

kasteel De Haar. Het functioneren van dit natuurgebied in het grotere geheel 
(macroniveau) wordt niet aangetast door fysieke barrieres, maar door versnippering op 

microniveau. 
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Ligging golfbaan (plangebied in rode cirkel) en kasteel De Haar in een open agrarisch landschap 
(bron: google.maps). 

Deze versnippering op microniveau vindt plaats in de bestaande boskernen op diverse 

locaties door de aanleg en uitbreiding van holes. In onderstaande figuur zijn drie locaties 

aangegeven waar in de huidige situatie aaneengesloten boskernen aanwezig zijn die na 

de uitbreiding opgesplitst zijn. Dit is name het geval bij de toekomstige holes 7 en 9. 

I 
De bestaande en nieuwe golfbaan, met doorsnijding (in rood) van aaneengesloten (bos)kemen. 
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In hoeverre een dergelijke opsplitsing van bestaande boskernen als een ecologisch 

probleem wordt gezien hangt mede af van de aanwezige (flora) en fauna . In het MER zijn 

de (beschermde) soorten beschreven die in de huidige situatie op de golfbaan 

voorkomen. Het gaat om soorten die de boskernen gebruiken als verblijfplaats en 

foerageergebied . Naast vleermuizen en het ree komen geen soorten voor die problemen 

ondervinden van het opsplitsen van de boskernen. Met name voor de vleermuizen worden 

diverse mitigerende maatregelen genomen om het veranderde microklimaat door de kap 

van boskernen tegen te gaan. Zo worden bufferzones om bestaande vleermuisbomen 

behouden en het eiland met beplanting verplaatst om de wind af te vangen. Ook wordt op 

diverse plaatsen nieuwe bosbeplanting aangeplant. Op deze manier wordt een toename 

van randlengte (kwaliteit aan de rand vaak minder goed dan in het centrum) van het 

leefgebied door de (micro) versnippering tegengegaan. Het ree is een mobiel soort en 
verblijft voornamelijk in het noordoostelijke deel van de golfbaan. Uit waarnemingen en 

sporen blijkt dat het ree gebruik maakt van de onderhavige boskernen. Ten behoeve van 

de belangrijke waarden (o.a. vleermuizen en ree) is de toekomstige hole 7 verschoven 

naar de visvijver. Daarnaast is het wandelpad zoveel mogelijk buiten de noordoosthoek 

langs de rand van het bos gelegd. De nieuwe structuur op de golfbaan zal met name 

gunstig kunnen uitpakken voor de veldreeen in het gebied. Door het aanbrengen van 

meer mantel/zoom vegetatie (o.a. nieuwe bosbeplanting) is de overgang tussen bos en 

fairway minder abrupt en biedt schuilplaatsen en foerageergebied voor het ree. 

Concluderend kan worden gesteld dat het opsplitsen van de boskernen in het gebied dan 

ook geen barriere voor vleermuizen, het ree of andere soorten. Er is geen sprake van een 

significant negatief effect. 
Naast de opsplitsing van de bosgebieden wordt het huidige clubhuis verplaatst naar een 

meer centraal gelegen locatie op de golfbaan. Door het verplaatsen van het clubhuis 

zullen de verkeersbewegingen en het parkeren langs de Haarlaan afnemen. Hierdoor 

ontstaat meer rust en openheid (afwezigheid van bebouwing) in dit deel van de golfbaan. 

In het centrale deel wordt een nieuwe clubhuis gebouwd. Het clubhuis wordt gebouwd op 

een locatie waar in de huidige situatie reeds bebouwing, en dus menselijke activiteiten, 
aanwezig is in de vorm van de grnenkeeping Het nleuwe c!ubhuis wordt zorgvuldig 

ingepast op basis van mitigerende maatregelen (o .a. Jansen et al. , 2010) om verstoring 
voor met name vleermuizen te voorkomen. De greenkeeping wordt verplaatst naar de rand 

van het plangebied nabij de Parkweg. In de huidige situatie loopt hier een pad en is de 

locatie vrij open van karakter. Hierdoor is een beperkte kap van bomen nodig en is hier 

geen sprake van een extra opsplitsing van boskernen. 

De ontsluiting van het nieuwe clubhuis vindt plaats via een nieuw aan te leggen weg naar 

de Parkweg. Ten behoeve van deze ontsluitingsweg worden enkele bomen verwijderd . De 

weg loopt voornamelijk door open gebied op de golfbaan. Biotopen worden niet 

opgesplitst door deze weg. Aan de noordzijde van de ontsluitingsweg wordt een 

parkeerplaats gerealiseerd. De weg en de parkeerplaats zorgen voor een toename van 
verkeer in het plangebied. Hierdoor wordt de rust in dit deel van het plangebied 

aangetast. Aange<:ien het hier gaat om stapvoets rijdend verkeer zal de verstoring 

minimaal zijn. De weg en parkeerplaats vormen geen barriere voor fauna op de golfbaan. 

Negatieve effecten van koplamp verlichting wordt voorkomen door het p!aatsen van 

wintergroene vegetatie (o .a. Jansen et al., 2010). 

Bij de uitbreiding van de golfbaan (o.a. nieuwe holes), het verplaatsen van clubhuis, 

aanleg ontsluitingsweg en parkeerplaats vindt een beperkte aantasting van de 

aaneengeslotenheid en robuustheid van het plangebied plaats. De uitbreiding zorgt 

echter niet voor barrieres en brengt het functioneren als ecologisch geheel niet in gevaar. 

Op plaatsen waar dit mogelijk wel het geval kan zijn worden mitigerende maatregelen 

genomen om negatieve effecten te voorkomen. 
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Conclusie Aaneengeslotenheid en robuustheid 
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De uitbreiding van de golfbaan heeft voor het hoofdaspect 'Aaneengeslotenheid en 

robuustheid' geen significant negatief effect. Er is sprake van een beperkte aantasting 

die met mitigerende maatregelen kan worden voorkomen. 

Hoofdaspect: Bijzondere soorten 

Toetsaspect: Flora- en faunawet 

In het MER is uitvoerig beschreven welke beschermde soorten van label 2 en 3 van de 
Flora- en faunawet voorkomen in het plangebied. In het MER worden de effecten van de 

uitbreiding op beschermde soorten beschreven. Kort samengevat is de beoordeling dat 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet worden overtreden door de uitbreiding 

van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden vooraf gemitigeerd en/of 

gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen voor de voorkomende beschermde soorten wordt gegarandeerd. Deze 

bevindingen zijn besproken met het bevoegd gezag (DLG-west) op 31 mei 2010 en 21juni 

2010. 

Hoofdaspect: Bijzondere soorten 

Toetsaspect: Bedreigde soorten van de Rode en Oranje lijsten 

In het MER zijn de beschermde en Rode lijstsoorten beschreven die voorkomen in het 

plangebied. In het MER zijn de aanwezige Rode en Oranjelijst plantensoorten 

weergegeven. label het MER geeft voor de beschermde soorten onder andere de status op 

de Rode lijst weer. Negatieve gevolgen voor bedreigde soorten uit de categorieen 

"bedreigd", "ernstig bedreigd" of "op het punt van verdwijnen" worden door de provincie 

aangedragen als toetsaspect voor de significantiebepaling. Alleen de kamsalamander valt 
onder de categorie "ernstig bedreigd". De overige soorten vallen onder de categorieen 

"kwetsbaar" of "gevoelig" en vallen buiten de toetsing. 

De kamsalamander komt voor in twee ge'isoleerde poelen op de golfbaan. lndien de 

werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorgestelde werkwijze zijn negatieve 
effecten op de functionaliteit van de voortplantingsplaats en de kamsalamander niet aan 

de orde. De uitbreiding van de golfbaan vergroot het leef- en voortplantingsgebied voor 

de kamsalamander en voorkomt aansluiting op visrijk water. De uitbreiding van de 

golfbaan heeft geen negatieve gevolgen voor deze Rode Lijst soort. 

Conclusie Bijzondere soorten 

Door het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de 

functionaliteit van verblijfplaatsen wordt gegarandeerd, zijn significant negatieve effecten 

op het hoofdaspect 'Bijzondere soorten' te voorkomen. 
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Hoofdaspect: Essentiele verbindingen 

Toetsaspect: Ecologische verbindingszones 

Ecologische verbindingszones hebben als doel om kerngebieden van de EHS met elkaar te 
verbinden en barrieres als wegen passeerbaar te maken voor flora en fauna . De golfbaan 

is gelegen in een kerngebied (bestaande natuur) van de EHS en sluit aan op twee 

ecologische verbindingszones, een in noordelijke richting en een in zuid/westelijke 

richting (zie het MER en onderstaande figuur ) . 

Ecologische verbindingszones rondom golfbaan De Haar en de aansluiting (rode cirkels) op het 
Zuiderpark (bron:provincie Utrecht en ontwerp, 2010). 

In bovenstaande figuur zijn de twee verbindingszones te zien en waar ze aansluiten op 

het Zuiderpark (de golfbaan). Hieruit is op te maken dat de ingreep geen van de twee 
verbindingen "ernstig belemmert" dan wel de realisatie daarvan onmogelijk maakt. Dit 

zijn de toetsingsaspecten voor significantie. De ecologische verbindingszones sluiten aan 

op de bestaande boskernen van het Zuiderpark, waar geen (grootschalige) kap van 
bomen of ander werkzaamheden voorzien zijn. De ambities, zoals vastgelegd in het 

natuurbeheerplan 2011, worden niet aangetast door de uitbreiding van golfbaan De Haar. 
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~ 
oran1ewoud 

Dit zijn de routes binnen de kerngebieden van de EHS die gebruikt warden door dieren om 

van rust- naar foerageerplaats te komen. Op de golfbaan gaat het dan met name om 

vleermuizen en het ree. De uitbreiding van de golfbaan zal effect hebben op de 

foerageergebieden van vleermuizen en in minder mate op routes. Binnen het Zuiderpark 
warden beperkt routes van en naar rust- en foerageerplaats aangetast. De vliegroutes 

binnen de golfbaan zijn weergegeven in het MER. Door de uitbreiding zullen bestaande 

vliegroutes verdwijnen of veranderen. Gezien de flexibiliteit van de meeste 
vleermuissoorten zal dit echter niet tot problemen leiden en verblijfplaatsen of 

foerageergebieden raken niet ge'lsoleerd of minder goed bereikbaar. Binnen het 

Zuiderpark blijft ruim voldoende structuur en opgaande elementen beschikbaar 

waarlangs vleermuizen de foerageergebieden kunnen bereiken. Een belangrijke 

vliegroute, net buiten het plangebied, voor de gewone dwergvleermuis uit Vleuten langs 
de Parkweg blijft gehandhaafd, zodat deze soort zonder belemmering het Zuiderpark kan 

bereiken. De aantasting van drie bijzondere foerageergebieden op de golfbaan wordt 

voorkomen door het nemen van mitigerende maatregelen (Jansen et al., 2010). 

Zoals beschreven in 'aaneengeslotenheid en robuustheid' zal het plangebied veranderen 

voor het ree. Foerageer- en migratieroutes voor deze soort zullen in beperkte mate warden 

aangetast. Echter, de uitbreiding zal niet tot gevolg hebben dat de routes "ernstig 

belemmerd" warden. De kleine populatie reeen in het Zuiderpark zal op de golfbaan 

voldoende foerageer- en rustplaatsen vinden, met name op rustige dagen. De delen waar 

de soort nu frequent wordt waargenomen blijven grotendeels intact. Daarnaast wordt 

door het aanbrengen van meer mantel/zoom vegetatie de overgang tussen bos en fairway 

minder abrupt en biedt schuilplaatsen en foerageergebied voor het ree. 

I Conclusie Essentiele verbindingen 

De uitbreiding van de golfbaan heeft geen significant negatief effect op de toetsaspecten 

'ecologische verbindingszones' en 'foerageer- en migratieroutes'. 

I Oppervlakte verandering biotopen 

Oppervlakte verandering is geen (hoofd)aspect uit het schema "Criteria en hulpmiddelen 

voor toetsing significante aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie 
Utrecht, 2008) en is daar ook niet in onder te brengen. Het aspect oppervlakte 

verandering is te vertalen als 'ruimte beslag' in de EHS. In de huidige situatie zijn op de 

golfbaan diverse biotopen en golfbaanonderdelen aanwezig. Door de uitbreiding zal het 

oppervlak hiervan veranderen. Aangezien deze verandering plaatsvindt in de EHS wordt 

dit aspect belangrijk voor het bepalen van een mogelijke significante aantasting van 
biotopen/natuur in de EHS en de vervangbaarheid van de natuurkwaliteiten. Vandaar dat 

gekozen is om dit aspect in deze paragraaf apart te behandelen. In totaal verandert het 

oppervlakte golfbaanonderdelen (fairways, tees etc) in de EHS van 22,85 ha naar 26,20 
ha in de toekomstige situatie. Het oppervlakte biotopen/natuur gaat van 33,65 ha naar 

30,30 ha. Hierbij is van belang om te kijken naar de kwantiteit (omvang en oppervlakte) 

en kwaliteit (kenmerken en aard) van de veranderingen. In de onderstaande tabellen 

wordt de oppervlakte verandering weergegeven binnen en buiten de EHS als gevolg van 

de uitbreiding. 
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Biotopen/natuurtypen op de golfbaan binnen de EHS in de huidige en toekomstige situatie 
(bron: Schenkeveld, 2010). Tevens is het verschil in 'plussen en minnen' aangegeven. 

Biotoop/natuurtype Huidige situatie Toekomstige Verschil -/+ 

Loofbos 
Parkbos 

Struweel/ mantel/ jonge aanplant 

Ruigte/zoom 

Moerasruigte 

Bloemrijk grasland 

Water 
Tota al 

in EHS situatie in EHS 

19,08 18,15 

8,53 2,71 

0,34 2,58 

0,64 0,75 
0,00 0,00 

0,06 0,11 

5,00 6,00 

33,65 ha 30,30 ha 

-0,93 

-5,82 

2,24 

0,11 
0,00 

0,05 

1,00 

Uit bovenstaande Lauelis op te maken dat het oppervlak biotopen/natuurtypen binnen de 

EHS in totaal afneemt met ruim 6,5 hectare. De balans van de 'plussen en minnen' komt 

uit op een afname van 3,35 ha. De grootste oppervlakte verandering vindt plaats bij de 

twee bostypen. Het bos maakt plaats voor golfbaan onderdelen. Het biotoop 

struweel/mantel/jonge aanplant neemt toe met ruim twee hectare. Dit is met name het 

gevolg van de aanleg van meer struweel enjonge aanplant om een meer natuurlijke 
overgang (zoom/mantel) te creeren op de golfbaan. Hierdoor neemt de horizontale 

gelaagdheid en variatie in biotopen van het gebied toe. Een lichte toename is er ook voor 

water, ruigte/zoom en bloemrijk grasland. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het 
wateroppervlak op de golfbaan toe met een hectare. Bestaande waterpartijen worden 

vergroot met aandacht voor natuurvriendelijke oevers. Daarnaast is aandacht voor 

ge·1soleerde waterpartijen als leefgebied voor o.a. de kamsalamander. Moeraszones met 

oevervegetaties komen binnen de EHS echter niet voor. Ruigten/zoom kan zich op 

meerdere plaatsen ontwikkelen (0, 11 ha) en worden slechts 1 x per jaar gemaaid. 

Met name de oppervlakte verandering bij de twee bostypen is van belang, aangezien deze 

in de provinciale natuurwaardering als "uitstekend" en "goed" worden aangemerkt. 

Biotopenlnatuurtypen op de golfbaan binnen en buiten de EHS in de huidige en toekomstige situatie 
(bron: Schenkeveld, 2010). Tevens is het verschil in 'plussen en minnen' aangegeven. 
Biotoop/natuurtype Huidige situatie Toekomstige Buiten EHS Verschil -/+ 

Loofbos 
Parkbos 

in EHS situatie in EHS 

19,08 18,15 
8,53 2,71 

0,18 
0,10 

-0,75 
-5,72 

Struweel/mantel/ jonge aanplant 0,34 2,58 1,35 3,59 

1, 13 
0,18 

3,55 
3,00 

Ruigte/zoom 0,64 0,75 1,02 

Moerasruigte 0,00 0,00 0,18 

Bloemrijk grasland 0,06 0, 11 3,50 

Water 

Tota al 
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5,00 6,00 2,00 

33,65 ha 30,30 ha 8.33 ha 

In bovenstaande tabelzijn de biotopen/natuurtypen binnen en buiten de EHS 

weergegeven. Hoewel de nee, tenzij toets zich primair richt op de EHS zijn de 

uitbreidingen onlosmakelijk verbonden met de uitbreiding van de golfbaan. Met name bij 

het bepalen van de kwaliteitstoeslag voor 'vervangbare' natuurkwaliteiten is deze 

aansluiting op de EHS van groot belang (zie verderop 'vervangbaarheid'). De afname 

(minnen) van bos komt nu op ruim zeven hectare. Hier tegenover staat nu een toename 

(plussen) van biotoop/natuur van ruim 11 hectare. De balans van de 'plussen en minnen' 

komt nu ook op een toename van 4,98 ha. Hoewel bos verdwijnt ten behoeve van 
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golfbaanonderdelen, wordt zowel binnen als buiten de EHS ruim drie hectare struweel en 

jonge aanplant gerealiseerd. Dit biotoop heeft niet dezelfde natuurwaarde als de biotopen 
loofbos en parkbos, maar heeft wel zijn natuurkwaliteit als leef- en foerageergebied voor 

(struweel) vogels, kleine zoogdieren, ree en vleermuizen. Onder het kopje 
'vervangbaarheid' wordt hier verder op in gegaan. Het loof- en parkbos neemt af, maar de 
verblijfplaatsen van vleermuizen blijven behouden. Het oppervlak ruigte/zoom neemt met 

ruim een hectare toe. Ook dit biotoop kan gezien warden als een leef- en foerageergebied 
voor vele soorten (o.a. vogels, kleine zoogdieren en planten). In de westelijke uitbreiding 
is het biotoop moerasruigte (0, 18 ha) gepland. Hoewel het slechts een klein aandeel heeft 

in het totale oppervlakte biedt dit biotoop wel schuil- en paaiplaatsen voor vissen en 
leefgebied voor diverse amfibieen. De amfibieen in en rond de golfbaan krijgen te maken 

met een uitbreiding van het biotoop water met drie hectare. Met name voor de 
kamsalamander biedt dit een forse uitbreiding van het leef- en voortplantingsbiotoop. 
Door de waterpartijen veelal ge"isoleerd te houden wordt concurrentie en predatie door 
vissen uitgesloten. In het oostelijke uitbreidingsgebied wordt 3,50 hectare bloemrijk 

grasland gecreeerd. Naast de floristische aspecten, biedt dit biotoop leefgebied voor 
insecten en nieuwe (beschut) foerageergebied voor vleermuizen vanaf de verblijfplaatsen 

op huidige golfbaan. 

Op basis van het in voorbereiding zijnde beheerplan worden de biotopen/natuurtype op 

de nieuwe golfbaan ecologisch beheerd. In de huidige situatie wordt de kruidlaag niet of 
extensief beheerd. Ruigte/zoom en bloemrijk grasland worden extensief en botanisch 

beheerd. Schenkeveld (2010) geeft aan dat het huidige maai- en snoeibeheer vrij 

intensief is voor het golfspel. De benod igde oppervlakte h iervoor bedraagt ca. 19 ha, in 
de huidige situatie is dat bijna 23 ha. In het nieuwe beheerplan zal hier nadrukkelijk 

aandacht voor zijn, om alleen die biotopen te beheren die het golftechnisch of 

bosbouwkundig nodig zijn. 

I Vervangbaarheid 

Zeals verwoordt in het bovenstaande hebben de biotopen niet dezelfde natuurkwaliteit. 

Een oud bos is niet te 'vervangen' door bijvoorbeeld eenjong struweel. Om hieraan 
tegemoet te komen en deze natuurkwaliteiten te kwantificeren is gebruik gemaakt van de 
kwaliteitstoeslag uit de Provinciale Verordening Ruimte (2009). In artikel 5.2 lid 3 wordt 

verwezen naar de bijlagen van de VR waar de kwaliteitstoeslag bij compensatie wordt 
beschreven. In de onderhavige toets wordt gepoogd aan te tonen dat geen sprake is van 
significantie en dus geen compensatie. Echter, de methode die hiervoor gebruikt wordt is 
zeer bruikbaar. De hoogte van de kwaliteitstoeslag is afhankelijk van de vervangbaarheid 
van het ecosysteem. Op deze manier kan in navolging van het (provinciale) beleid bepaald 
warden welke natuurkwaliteiten (in hectares) de biotopen/natuurtypen hebben. Tevens 

kan bepaald worden wat de 'vervangbaarheid' van de natuurkwaliteiten is. Op deze 
manier wordt de netto 'plussen en minnen' in balans gebracht. Met betrekking tot de 
vervangbaarheid worden drie categorieen onderscheiden (zie label 4.5). 

De vervangbaarheid is bepaald van de biotopen/natuurtypen (zie onderstaande) 

Op de golfbaan. De 'nieuwe' natuur heeft een licht groene kleur gekregen aangezien het 
hier gaat om nieuw te ontwikkelen biotopen/natuur. 
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Vervangbaarheid en Kwaliteitstoeslag provincie Utrecht (bron: VR, 2009). 

Categorie Factor Voorbeelden 

1. Snel vervangbare natuurkwaliteiten Toeslag van 0,3, - weidevogelgebieden 

- natuurkwaliteiten die binnen 25jaar tenzij het nieuwe - bossenjonger dan 25 jaar 

zijn te vervangen gebied aansluit op - aanleg op voormalige 

- gebieden met natuurkwaliteiten die de EHS. Dan geldt landbouwgronden 

nag geen 25 jaar oud zijn een toeslag van 0, 1 

2. Vervangbaar binnen 25 tot 100 jaar Toeslag van 0,7, - laagveenmoerassen 

tenzij het nieuwe - stuifzanden 

gebied aansluit op - schraallanden 

de EHS. Dan geldt - bas 25 - 100 jaar oud 
een toeslag van 0,3 

3. Moeilijk, respectievelijk niet Berekening van de - schraalgraslanden 
vervangbare natuurkwaliteiten toeslag is maatwerk - kalkgraslanden 

- bas > 100 jaar oud 

- hoogvenen 

De 'nieuwe' natuur heeft een plus gekregen vanwege de snelle vervangbaarheid. Onder de 

'nieuwe' natuur vallen de biotopen: struweel, ruigte/zoom, moerasruigte, bloemrijk 

grasland en water. Het mag duidelijk zijn dat de kwaliteitstoeslag op de 'plussen' niet van 

toepassing is. De 'minnen' zijn toegekend aan de biotopen die verdwijnen als gevolg van 

de uitbreiding in de EHS. Het gaat hierbij om de biotopen: loofbos en parkbos. De bossen 

op de golfbaan zijn in de Historische Atlassen Nederland en Utrecht (circa 1850 - 1900) 

niet aanwezig. De grand waarop de golfbaan is gelegen bestond begin 20° eeuw nag uit 

landbouwgebied. Deze biotopen hebben daarom twee minnen gekregen en vallen in 

categorie 2 (bos 25 - 100 jaar oud). Het verlies van deze bossen door de uitbreiding van 

de golfbaan resulteert in een kwaliteitstoeslag van 0,3, aangezien de 'nieuwe' natuur 
gerealiseerd wordt aansluitend op de EHS. Voor de golfbaan is in onderstaande tabel een 

opperv!akteana!yse ~!tgevcerd met de ki•:3litcitstocs!<}gcn. 

Oppervlakteanalyse met 'plussen en minnen' op basis van de kwaliteitstoeslag en het oppervlakte 
te realiseren 'nieuwe' natuur. 

Biotoop/ natuurtype Verschil Kwaliteitstoeslag 
uit label 4.4 

Loofbos -0,75 0,3 

Parkbos -5,72 0,3 

Struweel e.d. 3,59 n.v.t. 

Ruigte/zoom 1, 13 n.v.t. 

Moerasruigte 0,18 n.v.t. 

Bloemrijk grasland 3,55 n.v.t. 

Water 3,00 n.v.t. 

Tota al 4,98 ha 

Uit bovenstaande ttabel blijkt dat bij de oppervlakteanalyse met de kwaliteitstoeslag het 

oppervlak 'nieuwe' natuur voldoende is om de verloren gegane natuurkwaliteiten te 

'vervangen'. De plussen en minnen zijn netto in balans, met een surplus van 3,04 hectare 

dat wordt toegevoegd als 'nieuwe' biotopen/natuur op golfbaan De Haar. 
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In de voorgaande paragrafen zijn de vier hoofdaspecten getoetst aan de voorgenomen 

activiteit. Uit de taetsing is gebleken dat alleen bij het toetsaspect "provinciale 

natuurwaardering" sprake is van een beoordeling 'significant negatief'. Op basis van de 

(her)waardering van de "Buiten in Beeld"-kaart is immers sprake van een aantasting van 

bossen met de natuurwaarden "uitstekend" en "goed". Bij deze constatering kunnen de 

volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

1. Ambities blijven haalbaar 

Het bos op in het Zuiderpark is in het natuurdoeltype Multifunctioneel bos en beheertype 

N17 .03 Park- of Stinzebos gelegen. Uit de toetsing blijkt dat de ambitie voor het bas, het 

Haagbeuken- en essenbos, aok na de uitbreiding mogelijk is. Momenteel bestaat het bos 

op de golfbaan, za blijkt uit Schenkeveld (2009). uit een plantengemeenschap die 
karakteristiek is voor een Essen-lepenbos. Hoewel de frequentie waarin plantensoorten 

voorkomen nog gering is, is dit een indicatie dat het huidige beheertype opschuift naar de 

ambitie die door de provincie is gesteld voor het bas op de golfbaan. Momenteel wordt 

gewerkt aan een beheerplan waarin onder andere het bos op de galfbaan richting de 

ambitie beheerd gaat worden. 

2. Samenhang blijft behouden 

Hoewel veel gaat veranderen op de huidige golfbaan wordt de "aaneengeslotenheid en 

robuustheid" beperkt aangetast. De kap van de houtopstanden heeft niet tot gevolg dat 

onoverkaombare barrieres ontstaan en brengt het ecologisch functioneren als geheel niet 

in gevaar. Daar waar (negatieve) effecten door het verplaatsen van het clubhuis en 
ontsluitingswegen worden verwacht, worden passende mitigerende maatregelen 

toegepast. 

3. Functionaliteit voor soorten bl ijft behouden 

In diverse averleggen met het bevoegd gezag (DLG) en betrokken partijen zijn de 

mitigerende en/of compenserende maatregelen vaor beschermde soorten besproken. 
Hieruit is naar voren gekomen dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen 

wordt gegarandeerd (behoud bomen met verblijfplaatsen voor vleermuizen). Het kappen 

van de houtopstand leidt niet tot het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en 

Faunawet. 

4. Nieuwe natuur (minnen vs. plussen) 

Naast het verdwijnen van bosopstanden ('minnen') op de golfbaan wordt nadrukkelijk 

ingezet op het realiseren van nieuwe natuur ('plussen'). Uit de oppervlakteberekeningen 
blijkt dat het oppervlak nieuwe natuur ruim in de 'plus' komt, ook na het toepassen van de 

provinciale kwaliteitstoeslag. 
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Het valt niet te ontkennen dat de uitbreiding van golfbaan De Haar een behoorlijke impact 

zal hebben op de huidige situatie. Een dergelijke ingreep in de EHS vraagt een grondige 
toetsing. Voor de Nee, tenzij heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten aangewezen 

die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk warden 

aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet aangetast op 

deze vier hoofdaspecten, slechts een toetsaspect {de provinciale natuurwaardering) krijgt 

een significant negatieve beoordeling . De integrale (ecologische) toetsing op deze vier 

hoofdaspecten, zoals gepresenteerd in dit rapport, blijft buiten de significantie. Deze 
conclusie wordt ondersteund door de gekozen zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen 

van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, 

waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor de natuur(waarden) op de 
toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een essentieel document waarmee 

de bovengenoemde aspecten duurzaam warden gegarandeerd. 
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Bijlage 6.1 Golfbaan "De Haar" - Huidige situatie en gebruik 
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Bijlage 6.2 Golfbaan "De Haar" - Uitbreidingsplan 
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Bijlage 6.3 Schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing 
significante aantasting van wezenrijke waarden en kenmerken" 
(Provincie Utrecht, 2008). 
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Schema van criteria en hul middelen voor toetsin nificante aantasting van wezenli jke kenmerken en waarden (nee, tenziil. 

fnleiding 
Uitbreidingen van recreatiebedrijven kunnen leiden tot significante aantasting van de EHS. Wezenlijke waarden en kenmerken moeten daarbij worden 

ontzien. Door GS van de Provincie Utrecht zijn vier hoofdaspecten aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk 

moeten worden aangemerkt: 

1. De aanwezigheid van zones met bijzondere ecologische kwaliteit 
(bijzondere samenhang abiotische en biotische kenmerken, goed ontwikkelde systemen, zoals waardevolle oude boskernen) 

2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS 
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten. 
4. De aanwezigheid van essentiele verbindingen (bijvoorbeeld foerageer- en migratieroutes). 

Als de EHS op een van deze vier hoofdaspecten wordt aangetast, dan is er sprake van significante aantasting van de EHS en kan de ingreep niet 

plaatsvinden zoals beoogd. Er moet dan gekeken wo1-den naar alternatieven. Om te toetsen of er al of niet signific:ante aantasting plaatsvindt, zijn 

gedetailleerden~ beoordelingscriteria nodig. Deze criteria en bijbehorende hulpmiddelen en informatiebronnen worden hieronder per hoofdaspect 
verduidelijkt. Verscheidene hulpmiddelen zijn ook in het reguliere RO-traject al noodzakelijk en daarom niet nieuw. Een deel wordt momenteel nog 

door de provinc:ie uitgewerkt of beter toegankelijk gemaakt. In het GS-besluit is ook aangegeven dat via een quick scan een eerste oordeel gevraagd 

kan worden van de provincie. lndien daarbij nader onderzoek aanbevolen wordt, vanwege het ontbreken van noodzakelijke gegevens, dan zal via de 

quick scan de onderzoeksvraag toegespitst worden. In de begeleidende brief bij dit schema heeft GS de quick scan verder uitgewerkt. Vanwege het 

nog niet beschikbaar zijn van een aantal kaarten en databases zullen de eerste periode wat meer onderzoeken gevraagd moeten worden. Daarbij 
dient bedac:ht tu worden dat dit onderzoek in de Nota1 Ruimte en het Streekplan een verantwoordelijkheid zijn van de initiatiefnemer, het besc:hikbaar 

stellen van kaarten en databases is een extra service van de provincie aan de initiatiefnemer. 
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Toelichtingen 
1. Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 

~ 
oran1ewoud 

Wordt verdeeld in actueel en potentieel. Actueel: water nu is, potentieel: aangewezen natuurdoelen, die in detail in het veld bepaald moeten 
warden op basis van aanwezige abiotische omstandigheden (bodem, grand- en oppervlaktewater, milieu etc.) (tekst nag pm). 

Toetsaspecten significantie 

ACTUELE WAAROEN 

1. Provinciale natuurwaardering 

Aantasten van gebieden met de 

natuurwaarden "uitstekend" en "goed". 

2. Oude boskernen 

Aantasten van oude boskernen van de 

categorie "zeer waardevol" en "bijzonder 

waardevol". 

3. Biodive1 siteitsgebiedei1 

Aa11taste11va11ee11 p1 irn itail 
biodive1siteitsgebied dat gelieel of 
gedeeltelijk is gelege11 bil 111e11 de El IS. 

Toelichting 

Om de kwalileit van natuur te kunnen beschrijven wordt 

gebruik gemaakt van natuurwaardering van locaties. De 

natuurwaardering voor een locatie kan worden gedefinieerd 

als de mate van voorkomen van karakteristieke soorten, 
uitgedrukt in een schaal van uitstekend - goed - redelijk -

matig. Hiervoor worden natuurgegevens gebruikt die de 

provincie heeft verzameld in de EcoDataBank. Op de 

provinciale website "Buiten in Beeld" (http://www.provincie

utrecht.ni/buiteninbeeld) wordt de systematiek en 

berekening van die natuurwaardering uitgelegd. Tot nu toe 

zijn deze berekeningen alleen toepasbaar op de 

floragegevens. 

N.B.: van niet alle plekken in de provincie zijn gegevens 

beschikbaar. Dit betekent dat ook als het niet op de kaart 

staat, er wel natuurwaarden aanwezig kunnen zijn . Op de 

kaarten zal dit zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden, op 

dit moment is dat nog niet voor 100% het geval. 

Dude boskernen zijn actuele groeiplaatsen van autochtone 

bomen en struiken we Ike afstammelingen zijn van 

oorspronkelijk inheemse flora die na de ijstijd op eigen 

kracht Nederland heeft bereikt. De groeiplaats kan zowel bas 

betreffen als ook een houtwal of een enkele boom of struik 

mike als relict van het oorspronkelijke bos te beschouwen 
is. De provincie heeft voor de Heuvelrug de oude boskernen 

op grond van oude topografische kaarten en veldonderzoek 

in kaart gebracht. De boskernen zijn in drie waardeklassen 

ingedeeld. 

Uit liel Biodive1 siteitsve1 d1 ag vari Rio de Jai ieilo, doOI 
Nedei lai id iliedeo11de1teke11d, vloeiei 1 

ii 1spa1111il1gsve1 plicl1til1ge11 t.a.v. l1et bel1oad var1 gebiede11 

lnformatiebron 

De website "Bui ten in beeld" is nuttig voor 
een eerste orientatie op waar hoge 
natuurwaarden zijn en mogelijk significante 
aantasting plaats kan vinden. 
Voor toepassing kunnen gedetailleerde 
kaarten met gegevens warden aangevraagd 
vianatuurinfo@provincie-utrecht.nl. 
In de toekomst is het de bedoeling dat de 
kaartlagen oak digitaal (als shp- ofjpg
bestand) direct kunnen worden gedownload 
van het provinciale portaal voor toepassing in 
documenten en programma's van gemeenten 
en onderzoeksbureaus. 

De kaart is ook verwerkt in Buiten in Beeld. 
In de toekomst is het de bedoeling dat de 
kaart oak digitaal (als shp- of jpg-bestand) 
direct kan warden gedownload van het 
provinciale portaal. 

Noy hi voo1be1eidioy. Or11datliel liie1 0111 sleclils 
e11kele speciale gebiede11 gaat (de pa1 els") kai1 
deze kaa1t1 liet als ve1va11gi1 iQ vai 1 de 
11atum waa1de1 i11g ovu1 de11 gebraikt e11 die11t allee11 
te1 aa11valli11g. 

Regulier RO of extra 

Ook voor het reguliere RO-traject dienen 

actuele natuurwaarden in kaart te 

warden gebracht ter bepaling van de 
passende bestemming en voor de 

natuurtoets t.b.v. de Flora- en Faunawet. 

Worden door de provincie ook in 

reguliere plantoetsing in overmgingen 

meegenomen. 

Nieaw, zal eclite1 ook i11 iegalie1e ~6~ 

afwegh19 beliokke11 gaa11 wu1 de11 .. 
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POTENTlfLE WMRDEN 

Natuurdoelen (UNAT"s) zoals vastgelegd 

in het f!atuurbehe_lfil1lan. 

Abiotische omstandighed1m voor 

bijzondere ecologische kwaliteiten 

Bij dil aspect is een deskuf'digenoordeel niet altijd te voorkomen omdat de 

criteria niet hard te krijgen zijn . Het is een zelrstandige afweging waarbij de 

actuele waarden, de potenliele waarclen en de abiotische omstandigheden 

een plaats innemen. Deze weging kan alleen locatiespeciHek gemaakt 

worden op basis van basisrnateriaal op kaarten I in databases en 

aanvullend gericht veldonderzoek 

Noot: in de oudere natuurgebiedsplannen wordt bij de toewijzing van 

natuurdoeltypen gesuggerl,erd dat op basis van basiskaarten eenvoudig 

een doeltype toe te wijzen is. Oat is een onterechte suggestie omdat de 

basiskaarten die mate van •jetail helemaal niet hebben. Nu worden clusters 

van mogelijke doeltypen toegewezen waar op grond van de terreinsituatie 

uiteindelijk een keuze worct gemaakl.door DLG in overleg met de eigenaar. 

Diverse kaarten met grondwater

bodem en an:lere gegevens. 

Uiteindelijk viordt gestreerd naar een 

kaart met daarop aangegeven waar de 

abiotische oristandigheden goed tot 

zeer goed zijn. 

Verschillende kaarten met abiotische 

kwaliteiten die nu ook reeds voor 

reguliere plantoetsing gebruikt 

worden: watertoets, aardkundige 

waarden, stiltegebied et.c. 

De komendejaren zullen deze kaarten 

aangevuld I steeds geactualiseerd 

worden. 

2. Aaneengeslotenheid en robuustheid 

Toetsaspecten signirlcantle 
Opsplitsing van een gebiecJ 

Verkleining van een gebieil 

3. Bijzondere soorten 

Toetsaspecten signilicantie 

1. Flora- en faunawet (Ffwl 

Negatieve gevolgen voor beschermde 

soorten uit label 2 en 3 Ffw. 

2. Bedreigde soorten van de Rode lijsten 

en Oranje lijsten 

Negatieve gevolgen voor bedreigde 

soorten uit de categorietln "bedreigd". 

"ernslig bedreigd·' of "op het punt van 

verdwijnen" van de Rode en/of Oranje 

Lijsten. 

Toellchting 
Beide begrippen staan voo1 het tegengaan van 

versnippering. Bestaande versnippering wordt nu 

bestreden met faunavoorzieningen, ecoducten , arsluiten 

van wegen en arbraak van ~1ebouwen . 

l oelichling 

Oi l zijn soorlen die wettelijl< zijn beschermd. Meer 

inrormalie via de website win LNV (www.minlnv.nl en dan 

zoeken op beschermde soorten or kijk in de 

soortendatabse op de site). 

Als uitwerking van het overl1eidsbeleid uit Taakstelling 8 

van de rijksnota 'Natuur voor mensen, mensen voor 

natuur'(2000) en de internationale verplichtingen zijn 

landelijke Rode lijsten van l1edreigde en kwetsbare dieren 

en planten opgesteld . Daar!Jij is wettelijk vastgelegd dat de 

overlie id zich inzet voor de iJescherming van deze soorten 

en dat zij het onderzoek en werkzaamheden die nodig zijn 

voor de bescherming van dPze Rode lijstsoorten dient te 

bevorderen. 

lnrormatiebron Regulier RO or extra 

Kaart met (grote) natuureenheden (absoluut 

en relalier Lo.v. omgeving): nog te maken 

Het toetsen op dit onderdeel is in principe 

gebruikelijk. ook als nee tenzij niet aan de orde 

is: ook versnippering van andere delen van het 

landelijk gebied is ongewenst. 

lnrormaliebron 

Gegevens van beschermde soorten kunnen 
warden opgevraagd bij de provinciale 
EcoDataBank via natuurinro@provincie
utrecht.nl. Overigens kunnen alleen door de 
provincie zelr verzamelde gegevens worden 

geleverd (ivm auteursrechten derden) . 
Gegevens van beschermde soorten kunnen oak 

warden aangekocht bij het Natuurloket 
http://www.natuurloket.nl. 

Gegevens van bedreigde soorten kunnen warden 
opgevraagd bij de provinciale EcoDalaBank via 
natuurinfo@provincie-utrecht.nl. Overigens 
kunnen a Ileen door de provincie zelf verzamelde 
gegevens warden geleverd (ivm auteursrechten 
derden). 
Gegevens van bedreigde soorten (a Ileen Rode 

lijsten) kunnen ook warden aangekocht b!i het 
Natuurloket http:/ / www.natuurloket.nl. 

Regulier RO of extra 

Regulier . 

Regulier (word! doorgaans bij 

natuurtoetsen voor de Ffw 

meebeschouwd) . 
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5. Essentiele verbindingen 
Toetsaspecten significantie 

1. Ecologische verbindingszones, 

Robuuste verbindingen, en ecoducten en 

faunapassages (tussen kerngebieden 
EHS). 

Door ingreep wordt een verbinding 
"ernstig belemmerd". dan wel kan niet 
meer gerealiseerd worden. 

2. Foerageer- en migratieroutes (binnen 

kerngebieden EHS). 

Door een ingreep wordt een verbinding 
"ernstig belemmerd" dan wel kan niet 
meer gerealiseerd warden. 

December 2007 

Aanvullingen_ ~IWL?010 

Analoog aan de methodiek en de inlentie waarmee de Rode 
lijsten landelijk opgesteld zijn is in het provinciale 

Beleidsplan Natuur en Landschap opgenomen dat het 
provinciale soortenbeleid zich richt op in Utrecht bedreigde 

en kwetsbare soorten. De Orar)je lijsl voor fauna is door GS 
bekrachtigd is in 1997 en voor flora in 2001 . Hierbij is 

bepaald dat de Oranje lijsten specifiek gebruikt zullen 
worden voor het toetsen van subsidieaanvragen en bij 
plantoetsing. In de Werkdocumenten Flora en Fauna zijn de 
orar)jelijsten te vinden. 

Toelichting 

Ecologische verbindingszones hebben als 

doe I om kerngebieden van de EHS met 

elkaar te verbinden en barrieres als 
wegen passerbaar te maken voor flora en 
fauna. Rijk en provincie hebben hiertoe 

verschillende verbindingen aangewezen. 

Dit zijn routes die binnen kerngebieden 

van de EHS liggen en die gebruikt worden 
door dieren om van rust- naar foerageer 

plaats te komen, seizoensmigratie e.d. Te 
denken valt aan bijvoorbeeld wildwissels 
of bomenlanen voor vleermuizen. 

lnformatiebron Regulier RO of extra 

Doelsoorten zoals genoemd in het "Werkdocument Ecologische Regulier. 
Verbindingszones provincie Utrecht" (1993) en de natuurgebiedsplannen. 
Doelsoorten zoals genoemd in het rijks· en provinciale beleid m.b.t. robuuste 
verbindingen. (Afsprakendocument LNV • Provincies van november 2003 en 
technische uitwerking in Handboek voor Rubuuste verbindingen (Alterra) 
Eisen verbindingszones per doelsoort zoals onder andere beschreven in modellen 
Alterra ("lover" ), op te vragen bij provincie of te beoordelen door Quick scan
toetsers . 

Gegevens in provinciale EcoDataBank en Natuurloket. 
Extra onderzoek of externe bronnen. Aanvullend onderzoek is nodig, afhankelijk 
van situatie en voorkomen van soorten in de buurt. Ter beoordeling aan Quick 
scan-toetsers. 

1. Deze label passen we toe voor alle runcties in or nabij de EHS (inclusier ecologische verbindingszones) , dus NIET ALLEEN VOOR 
VERBLIJFSRECREATIE OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG. Deze label is door GS toegezonden aan alle gemeenten op de Heuvelrug als bijlage bij een 
brier over verblijfsrecreatie. De tabel is ter kennis gebracht van Provinciale Staten maar niet door hen vastgesteld 

2. Toetsaspect 3 onder actuele waarden (biodiversiteitsgebieden) is geschrapt vanwege het ontbreken van toegevoegde waarde en het leiden tot 
verwarrende informatie. 

3. lndien u een papieren versie van deze label gebruikt dan kunt u uiteraard de linken naar informatie op onze website niet gebruiken. Via de 
zoekfunctie op de website or via het thema Natuur en landschap vindt u deze informatie ook. 
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Bijlage Vegetatiestructuur en Natuurtypen De Haar 2009/2010 

lnleiding 

~ 
oraa1ewoud 

In het kader van het MER en de Nee, tenzij afweging voor de uitbreiding van de golfbaan 

heeft Bureau Schenkeveld in de zomer van 2009 de vegetatiestructuur en natuurtypen 

onderzocht. 

Methode 
lnjuli 2009 is het terrein Sx bezocht. In het veld zijn alle vakken met een houtachtige 

vegetatie en een ongemaaide kruidlaag begrensd. Binnen deze vakken is op vastgestelde 

punten de vegetatiestructuur bepaald. De dichtheid van de meetpunten bedraagt 

ongeveer 1/ 400m2. De oppervlakte van elk meetpunt is 50 m2 (diameter 8 m). Per 

meetpunt is de bedekking van de achtereenvolgende lagen geschat. Deze lagen zijn : 

boomlaag: > 6 m 
struiklaag: 1 ,5- 6 m 
kruidlaag: 0 - 1 ,5 m; zonder (lever)mossen 
moslaag: 0 - 0,05 m; alleen uit (lever)mossen bestaande. 

De positie (coordinaten) van de meetpunten is vervolgens in AutoCad vastgelegd. Met 

behulp van dit programma is vervolgens per laag het verloop van de bedekking 

gecalculeerd en getekend. 

Resultaat (De genoemde figuren zijn niet opgenomen in deze bijlage). 

De figuren 1, 2, 3 en 4 tonen de ligging van de van de verschillende gecalculeerde 
bedekkingsklassen van respectievelijk de boom-, struik-, kruid- en moslaag. Figuur 5 

toont de bedekking van de boomlaag en de diameterklasse van de bomen (figuren niet 

opgenomen in deze rapportage). Figuur 6 toont de verspreiding van de natuurtypen 

gebaseerd op de vegetatiestructuur. Dit zijn loofbos, parkbos, struweel , ruigte, bloemrijk 

grasland, water en moeras. 

Loofbos is bos met een bedekking van de boomlaag van tenminste 40% en van de 

struiklaag van tenminste 10%. Het oppervlak is 18, 28 ha Parkbos heeft een bedekking 
van de boomlaag van tenminste 10% en van de struiklaag van maximaal 10%. De 

kruidlaag wordt niet of extensief (maximaal 1 x/jaar) gemaaid. Het oppervlak is 8,34 ha. 

Bijjonge aanplant, struweel en mantels is de bedekking van de boomlaag maximaal 10%. 
Het oppervlak is 0,34 ha. Ruigte/zoom wordt extensief gemaaid (maximaal 1x/jaar) . De 

bedekking van de boom- en struiklaag is maximaal 10%. Het oppervlak is 0,64 ha. 

Bloemrijk grasland wordt botanisch beheerd (maaien en afvoeren 2x0aar). Het oppervlak 

is slechts 0,06 ha. De sloten en waterpartijen staan permanent onder water. Het 

oppervlak. is 5 ha . Moeras ontbreekt. Het overige dee\ van het terrein wordt intensief 

gemaaid (> 2x/jaar) of geklepeld. Dit deel is niet als natuur onderscheiden. Het oppervlak 

hiervan is 22,85 ha. 
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Discussie 
Er zijn relatief weinig plekken met een rijke horizontale gelaagdheid. Het areaal loofbos 
bedraagt 33%. Op veel plekken is recentelijk ingegrepen, waardoor een zekere 
uniformiteit is ontstaan. Hierdoor is er ruimtelijk gezien (in het platte vlak) wel veel 

variatie. Brandnetelvelden met een enkele struik gaan direct over in dichte jonge 
aanplanten of open opstanden van oude bomen en een dichte struiklaag. De betreffende 

ingrepen zijn: 
de kruidlaag is de afgelopenjaren een keer gemaaid; 
de struiklaag is recentelijk teruggezet; 
de struiklaag is recentelijk verwijderd/geklepeld; 
de bomen zijn gekapt en de nieuwe opstand is nogjong. 

De ingrepen zijn ingegeven door golftechnische eisen (de bal moeten kunnen warden 
teruggevonden) of hebben een landschappelijke of bosbouwtechnische reden. Het 
huidige maai- en snoeibeheer is intensiever dan vanuit het golfspel zelf nodig is. De 

benodigde oppervlakte hiervoor bedraagt ca. 19 ha (nu dus bijna 23 ha). Een aantal 
soorten zijn op het schaalniveau van het plangebied specifiek aan rijk gestructureerd bas 
gebonden. Dit zijn Ree (verblijfplaats overdag), Gewone grootoorvleermuis (verblijfplaats 

enjachtplek), Struikmos (groeiplaats) en een aantal struiklaagbewonende broedvogels 

als Winterkoning, Heggenmus. 
Het parkbos kent meer specifieke bewoners. Dit zijn Watervleermuis (verblijfplaats), Ruige 
dwergvleermuis Gachtplek), Gewoon sneeuwklokje, Grote keverorchis, Elzenzegge, 

Boszegge, Gevlekt longkruid (groeiplek). Nog meer soorten zijn overigens gebonden aan 
bosranden en oude (en holle) bomen. Ook dat is natuurlijk specifiek voor landgoederen 

als die van kasteel de Haar. Voorbeelden hiervan zijn de diverse holtebewonende en 
bosrandbejagende vogels en vleermuizen. Maar verder ook zoomplanten als 
Hartzonnebloem, Bloedzuring, Bosaardbei, Gewone agrimonie, Brede wespenorchis. 

Op grond van de recente inventarisatiegegevens (broedvogels, vaatplanten, vleermuizen, 

vegetatiestructuur) houdt de provinciale natuurwaardering geen stand. Met name de 
strook tussen de Haardijk en hole 1 is minder waardevol dan voorgesteld, terwijl voor het 
bos in het midden- en oostelijk deel het tegenovergestelde geldt. 
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StadsOntwikkeling 

Bijlage l 0 Beleidskader 

10.1 Europees en nationaal beleid 

1 0.1. l Nota Ruimte 

De Nota Ruimte is in januari 2006 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze Nota is gebaseerd op de 
beleidsvoornemens van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte en de Vijfde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende 
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ons in Nederland ter beschikking staat. 

Bunde ling 

Centraal staat het bundelen van verstedelijking en economische activiteiten. Dit betekent dat nieuwe 
bebouwing grotendeels geconcentreerd tot stand komt in bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande 
bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten . Het Rijk wil verstedelijking en 
infrastructuur zoveel mogelijk bundelen in nationale stedelijke netwerken, economische kerngebieden en 
hoofdverb ind ingsasse n. 

Verd ichting 

De ruimte die in het bestaand stedelijk gebied (verouderde bedrijventerreinen en wijken) aanwezig is, moet 
door verdichting optimaal worden gebruikt door revitalisering, herstructurering en transformatie. 

Voor groen signaleert de Nota Ruimte dat de ontwikkeling van recreatievoorzieningen de afgelopen decennia 
is achtergebleven bij de verstedelijking. Bovendien is mede door het beleid van de compacte stad veel groen 
verdwenen : sportvelden en volkstuincomplexen zijn vaak naar de stadsrand verplaatst, 'groene ' plekken 
bebouwd. Door de hoge grondprijzen hebben nieuwe wijken vaak een hoge woningdichtheid en weinig groen. 
In en rond de steden ontstaat door dit alles een groot tekort aan recreatiemogelijkheden. Bovendien voldoet 
het huidige groen vaak niet aan de huidige kwaliteitseisen en is in veel gevallen versnipperd en matig 
toegankelijk. Het is dan ook van belang om voldoende ruimte te reserveren voor groengebieden en andere 
recreatiemogelijkheden en te streven naar een balans tussen rood en qroen / blauw. Het Rijk beschouwt het als 
een onderdeel van de te garanderen basiskwaliteit dat alle burgers toegang hebben tot voldoende groene en 
blauwe recreatiemogelijkheden. De beschikbaarheid daarvan in het buitengebied moet in balans zijn met de 
ontwikkeling van het bebouwde gebied. Van provincies en gemeenten wordt verwacht dat zij deze balans 
tussen bebouwing en groen / blauw meenemen in hun ruimtelijke plannen. Het gaat daarbij ook om 
verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene ruimte, zowel door belemmeringen weg 
te nemen als door het wand el, fiets- en waterrecreatienetwerk te vergroten. Ook op nieuwe uitleglocaties 
fungeert het groen nogal eens als sluitpost. Het rijk rekent erop dat gemeenten bij de opzet van nieuwe 
locaties het door de praktijk ingegeven richtgetal van circa 75 vierkante meter groen per woning hanteren (dit 
betreft zowel het regionale als het locale groen) . 

Van toepassing op Haarzuilens 

Een van de doelstellingen van het bestemmingsplan Haarzuilens, het mogelijk maken van een groen 
recreatiegebied, sluit aan bij de doelstellingen genoemd in de Nota Ruimte . Juist door de verstedelijking van 
de westrand van de stad Utrecht blijkt het nut van het landinrichtingsplan Haarzuilens. Het betreft een 
verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene ruimte en het vergroten van het 
recreatienetwerk. 

Randvoorwaarden die uit de Nota Ruimte meegegeven kunnen worden zijn dat alle burgers toegang hebben 
tot voldoende blauwe en groene recreatiemogelijkheden. In het Landinrichtingsplan wordt dit onderschreven : 
De beschikbaarheid van recreatie en groene ruimte in het buitengebied moet in balans zijn met de 
ontwikkeling van het bebouwde gebied. Ook verbetering van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van 
groene gebieden wordt daarbij als voorwaarde genoemd. In het Landinrichtingsplan Haarzuilens is dat ook 
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aanwezig: er wordt voorgesteld het wand el-en fietsnetwerk te vergroten. 

Uit de Nata Ruimte blijkt dat een gedeelte van Haarzuilens behoort tot het begrensde nationaal landschap 'het 
Groene Hart'. Uitgangspunt bij nationale landschappen is 'behoud door ontwikkeling'. Ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn in dit gebied mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het gebied warden behouden of 
versterkt. Binnen nationale landschappen is specifieke aandacht nodig voor natuur in relatie tot cultuurhistorie 
en landschap, en voor toerisme en recreatie. 

l 0.1 .2 Structuurvisie Randstad 2040 (2008) 

De Structuurvisie Randstad 2040 geeft de ambitie aan om de Randstad tot een duurzame en concurrerende 
Europese topregio te ontwikkelen. Het kabinet maakt keuzes voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 
Randstad vanuit vier leidende principes: 

Principe l: Leven in een veilige, klimaatbestendige groenblauwe delta 

Principe 2: Kwaliteit maken door een sterke wisselwerking groen, blauw en rood 

Principe 3: Wat internationaal sterk is, sterker maken 

Principe 4: Krachtige, duurzame steden en regionale bereikbaarheid 

De structuurvisie fungeert (met de Nota Ruimte) als ruimtelijke basis voor verschillende sectorale en 
gebiedsgerichte uitwerkingen metals doel een duurzame en concurrerende topregio te maken. Het kabinet 
erkende in deze visie dat de steden zich steeds meer ontwikkelen tot economische motor, dat het Groene 
Hart aan kracht en diversiteit wint wanneer het onderdeel wordt van een grotere Groenblauwe Delta en dat 
het van groat belang is de bouwmogelijkheden in de steden zo goed mogelijk te benutten. 

l 0.1.3 Nata Belvedere 

Deze nota is in 1999 vastgesteld door een viertal ministeries, die de gemeenschappelijke intentie uitspraken 
bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met de cultuurhistorische aspecten. Specifieke gebieden als 
de historische binnensteden, maar ook landelijke gebieden zoals de meeste bijzondere polders in dit land, 
zijn als waardevol aangemerkt. In 2004 en 2005 zijn daar respectievelijk de Cultuurimpuls (over cultuur en 
cultuurhistorie in stedelijke vernieuwing) en de Nota Ruimte en Cultuur (als deeluitwerking van de Nata Ruimte) 
bij gekomen. Centraal in de Nota Belvedere staat de instandhouding, versterking en vedrere ontwikkelingb 
van cultuurhistorische identiteit door een betere be nutting van cultruuhistorische kwaliteiten bij ruimtelijke 
aanpassingen. 

Van toepassing op Haarzuilens 

In de Belvederenota staan het landgoed en kasteel De Haar en het dorp Haarzuilens genoemd als 'fysieke 
dragers' binnen een van de bijzondere gebieden: het Utrechts-Hollandse cope-ontginningslandschap 
Nieuwkoop-Harmelen. Haarzuilens behoort tot de gebieden met hoge historisch-geografrsche en 
archeologische waarden. In de nota staan voor dit gebied de beleidskansen genoemd en de beleidsstrategie : 
enerzijds instandhouden cultuurhistorische identiteit, anderzijds ontwikkeling van de identiteit ("aansluiten bij 
bestaande initiatieven, met name Ontwikkelingsprogramma Groene Hart, natuur- en landschapsbeheer, 
waterhuishouding en recreatie"). 

Beschermde stads- en dorpsgezichten 

Als onderdeel van het Monumenten lnventarisatieproject van jongere bouwkunst en stedenbouw (1850 tot 
1940) is landelijk een groat aantal vooroorlogse stads- en dorpsgezichten voorgedragen of inmiddels 
aangewezen. Binnen de gemeente Utrecht is vanuit de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten een drietal stads- en dorpsgezichten voorgesteld, waaronder het landgoed rand kasteel en park 
De Haar en het dorp Haarzuilens. 
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l 0.1 .4 Europese kaderrichtlijn Water (2000) 

Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Met deze richtlijn wil Europa 
het oppervlakte- en grondwater kwalitatief en ecologisch beschermen en verbeteren en een duurzaam 
gebruik van water bevorderen. De Europese Kaderrichtlijn water stelt doelen voor een goede ecologische en 
chemische toestand van het oppervlaktewater en het grondwater. Voor de implementatie van de Europese 
Kaderrichtlijn Water binnen Nederland heeft de afgelopen jaren een intensieve samenwerking op het niveau 
van (deel)stroomgebieden en gebiedsprocessen plaatsgevonden. 

De Europese Kaderrichtlijn heeft, waar het de gemeente betreft, consequenties voor riolering, afkoppelen, 
toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid. Er worden ecologische en fysisch-chemische doelen 
geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van een watergang. 

Uitgangspunten en principes van de Europese Kaderrichtlijn Water 
l. De vervuiler betaalt 
2. De gebruiker betaalt 
Sinds 2000 geen achteruitgang van chemische en ecologische toestand 
Resultaatverplichting in 201 5 
Stroomgebiedbenadering (op Eurorees niveau) 

Als rapportage eenheid richting Brussel worden de waterlichamen aangehouden. Dit zijn wateren met een 
achterliggend stroom- of afwateringsgebied van l 0 km2 of meer. 

l 0.1 .5 Conclusies 

De belangrijkste voorwaarden uit het rijksbeleid voor dit plangebied worden genoemd in de Nota Ruimte. 
Voor groen signaleert de Nota Ruimte dat de ontwikkeling van recreatievoorzieningen de afgelopen decennia 
is achtergebleven bij de verstedelijking. 

Het is dan ook van belang om voldoende ruimte te reserveren voor groengebieden en andere 
recreatiemogelijkheden en te streven naar een balans tussen rood en groen. De beschikbaarheid daarvan in 
het buitengebied moet in balans zijn met de ontwikkeling van het bebouwde gebied . Het gaat daarbij ook om 
verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene ruimte, zowel door belemmeringen weg 
te nemen als door het wand el, fiets- en waterrecreatie netwerk te vergroten. De beoogde inrichting van d it 
plangebied als groot groen recreatiegebied, sluit aan bij de genoemde doelstellingen. Ook wordt in het 
landinrichtingsplan Haarzuilens voorgesteld het wand el-en fietsnetwerk te vergroten. 

Uit de Nota Ruimte blijkt daarnaast dat een qedeelte aan de westkant van het olangebied behoort tot her 
begrensde Nationaal Landschap 'het Groene Hart'. Uitgangspunt bij nationale landschappen is 'behoud door 
ontwikkeling'. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn in dit gebied mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het gebied 
worden behouden ofversterkt. Binnen nationale landschappen is specifieke aandacht nodig voor natuur in 
relatie tot cultuurhistorie en landschap, en voor toerisme en recreatie. 

Het gebied Haarzuilens is door het Rijk voorgedragen als beschermd dorpsgezicht. In paragraaf 4.2.l wordt 
hier dieper op ingegaan. 

10.2 Provinciaal en regionaal beleid 

10.2. l Structuurvisie Utrecht 2005-201 5 (2004) 

Op 23 juni 2008 hebben Gcdcputecrde Staten van Utrecht de Beleidslij n nieuvve V'.J ro vastgesteld. Doe; van 
deze beleidslijn is om, ook na inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ord ening (Wro) per l juli 2008, 
slagvaardig het Streekplan Utrecht 2005-201 5 als beleidskader te kunnen blijven toepassen. Met de 
Beleidslijn wordt de inzet van de nieuwe Wro-instrumenten vastgelegd. Met nadruk geldt dat deze Beleidslijn 
geen nieuw beleid bevat. Het Streekplan Utrecht is van rechtswege omgezet in een structuurvisie en blijft 
onverminderd gelden. 

De provincie geeft in dit streekplan aan dat het ruimtelijk beleid voor een belangrijk deel is ingegeven door 
het principe van beheerste groei. GS willen zo de aantasting van waardevolle en kwetsbare open ruimte door 
nieuwe verstedelijking zoveel mogelijk vermijden. Ook willen zij de contrastwerking tussen stad en land 
versterken. In verband daarmee is het gewenst om nieuwe bouwmogelijkheden binnen het bestaand stedelijk 
gebied goed te benutten. Beleidsmatig is dit vertaald in een ruimtelijke afbakening van het stedelijk gebied 
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door rode contouren. 

Het streekplan geeft daarnaast met name richting aan de nadere invulling van het gebied buiten de rode 
contouren, het landelijk gebied. Behoudens het dorp Haarzuilens en Vleuterweide ligt het gehele plangebied 
buiten de rode contour, dus in landelijk gebied. 

In het streekplan behoort het gebied van landinrichtingsplan Haarzuilens tot een van de strategische 
groenprojecten dat in 2013 gerealiseerd moet zijn. In de lijn van streekplan is in het gebied Haarzuilens 
sprake van een recreatief ontwikkelingsgebied, alsmede recreatief medegebruik. Het gebied behoort bij de 
gebieden waarin de komende periode de dagrecreatieve functie wordt versterkt of gebieden waar nieuwe 
concentratiepunten voor recreatie worden ontwikkeld. Daarnaast behoudt het gebied in sommige delen de 
meer extensieve vorm van recreatief medegebruik in agrarische gebieden. 
-- - - -- v. - - - " 

jlo>- I 'f _.. - -

Om uitbreidingsmogelijkheden te bieden aan elders gevestigde glastuinbouwbedrijven en om verplaatsing 
mogelijk te maken van solitair gelegen bedrijven in de provincie die op hun huidige locatie niet kunnen 
uitbreiden, kan enige uitbreiding in de glastuinbouwconcentratiegebieden plaatsvinden. Een van deze 
galstuinconcentratiegebieden is in de Harmelerwaard tussen de spoorverbinding Utrecht-Woerden en de 
Leidsche Rijn. De extra ruimte die hiervoor gereserveerd is (25 ha) is reeds gerealiseerd. 

In de structuurvisie wordt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) planologisch verankerd. De EHS bestaat uit een 
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden, tussenliggende agrarische gebieden met 
natuurwaarden en verbindingen daartussen. 

Van toepassing op Haarzuilens 

De doelstellingen van het bestemmingsplan passen in het streekplan van Utrecht, namelijk het 
ju rid isch-planologisch regelen van het Land inrichtingsp Ian Haarzuile ns waarin een openbaar toegankelij k 
recreatiegebied en ca. l 5 km aan groene recreatieverbindingen wordt voorgesteld. Behoudens het dorp 
Haarzuilens en Vleuterweide ligt het gehele plangebied buiten de rode contour, dus in landelijk gebied. De 
gebieden die gelegen zijn in de EHS zullen worden beschermd in het bestemmingsplan via de bestemming 
Natuur dan wel een dubbelbestemming. 
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De nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is in voorbereid ing en zal volgens planning in januari 201 3 
worden vastgesteld. Hierin is o.a. een actueel beeld opgenomen van de EHS en groene contourgebieden. Dit 
is de uitkomst van het Akkoord van Utrecht. 

De groen contourgebieden zijn reservegebieden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur als er financiering 
voor kan worden gevonden. 

l 0.2.2 Niet van Gisteren, Cultuurhistorische hoofdstructuur Provincie Utrecht 

Provinciaal beleid over cultuurhistorie is met name vastgelegd in Niet van Gisteren, Cultuurhistorische 
hoofdstructuur van de Provincie Utrecht (2003). Deze nota is sinds 2003 richtinggevend voor het ruimtelijk 
cultuurhistorisch be le id in de Provincie Utrecht. De omgang met het cultureel erfgoed is ook onderdeel van de 
Structuurvisie Utrecht 2005-201 5; de hoofdlijnen van het beleid van Niet van Gisteren zijn hierin opgenomen. 

Het grootste deel van het bestemmingsplangebied valt binnen de Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) 
onder de landschappen met een stapelingsstructuur: het landschap heeft zich in opeenvolgende period en 
gevormd. lngrepen uit verschillende perioden hebben hun eigen (historische) waarde voor het landschap. 

Qua 'strategie' van de CHS in het streekplan vallen grote delen van het plangebied onder 'eisen stellen 
archeologie' en 'eisen stellen gebieden' bij transformaties in het landschap. 

Het beleid van de provincie in Niet van Gisteren is nader uitgewerkt in de cultuurhistorische atlas De Tastbare 
Tijd uit 2005. Het is een rijk ge"illustreerde uitgave over de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht 
van vroege tijden tot heden. In de atlas wordt bijzondere aandacht besteed aan hoe de provincie in de 
toekomst met haar culturele erfgoed wil omgaan: geen statisch behoud van het erfgoed, maar een 
dynamische herbestemming en hergebruik. "Het historische landschap is immers niet een afgesloten boek, 
maar een leesbaar verhaal waaraan steeds weer nieuwe hoofdstukken worden toegevoegd". 

Van toepassing op Haarzuilens 

In het cultuurhistorische beleid van de provincie is Haarzuilens beschreven bij het deelgebied Oude Rijn. Voor 
het gebied word en concreet de volgende aanbevelingen gedaan: 

handhaven van een voldoende open ruimte tussen het park van de Haar en de oostgrens van Leidsche 
Rijn; 
bij parkinrichting rekening houden met zowel de zichtlijnen van De Haar als het contrast met het 
noordelijke gelegen polderlandschap; 
rekening houden met de hoge archeologische potenties in het oude land tussen De Haar en Vleuten met 
de Hamtoren als historisch landmark. 

Volgens de atlas is de belangrijkste opgave de kans om het nooit gerealiseerde parkdeel van kasteel De Haar 
aan de westzijde als inspiratiebron te gebruiken bij het realiseren van de Randstad Groenstructuur. 

l 0. 2. 3 Regionaal Structuurplan (RSP) 

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft in 2005 een regionaal structuurplan (RSP) vastgesteld voor de periode 
2005-201 5 met een doorkijk naar 2030. Het RSP wordt gemaakt voor tien gemeenten: Bunnik, De Bilt, 
Driebergen-Rijsenburg, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, Usselstein en Zeist. Het plangebied 
beslaat het grondgebied van deze gemeenten. 

Het RSP geeft invulling aan de visie en ambities van de regio Utrecht op het gebied van de ruimtelijke 
ontwikkeling. Tegelijkertijd biedt het RSP het kader voor regionale afstemming. Het legt afspraken vast over 
regionale doelen en verdeling van programma's en projecten en is daarmee het integraal afwegingskader voor 
ruimtelij ke keuzes. Bij het RSP word en uitvoeringsafspraken gemaakt met de gemeenten, voor bijvoorbeeld 
woningbouw en kantoren. 

In dit plan staat in grote lijnen hoe de regio Utrecht zich in de planperiode moet gaan ontwikkelen op het 
gebied van wonen, werken, groen en bereikbaarheid. 

Het centrale thema voor het plan is beheerste dynamiek. De regionaal-economische structuur dient versterkt 
te worden met inachtneming van dit begrip. Verder moet invulling gegeven worden aan de positie van de 
regio in de randstad uitgaande van haar unieke kwaliteiten en wordt er gestreefd naar een evenwichtige 
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ontwikkeling van de regio Utrecht: door te kiezen voor behoud van de bestaande kwaliteiten en toekomstige 
ontwikkelingen niet onmogelijk maken. 

Van toepassing op Haarzuilens 

In het RSP wordt Haarzuilens aangeduid als groengebied aan de westkant van de regio waar de stedelijke 
recreatie in samenhang met de cultuurhistorische elementen voorop staat. Het grootste gedeelte van het 
plangebied (ten noorden van het spoor) behoort tot de categorie recreatiegroen, daarnaast behoort het ten 
zuiden van het spoor tot het 'vitaal platteland' en is er een randje natuur toegewezen in de zuidwesthoek als 
monumentaal groen. 

10.2.4 Waterstructuurvisie, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

In deze Waterstructuurvisie van 2002 is een langetermijnvisie (voor 2050) en een middellangetermijnvisie (tot 
201 5) ontwikkeld voor een duurzamer waterbeheer voor het beheersgebied. Mede met het oog op 
klimaatveranderingen (nattere winters, drogere zomers, intensievere buien, hogere rivierafvoeren in de winter, 
lagere in de zomer) en gelet op de huidige knelpunten in het watersysteem ten aanzien van waterkwaliteit en 
waterkwantiteit is het noodzakelijk om op een meer duurzame wijze met water om te gaan. 

Van toepassing op Haarzuilens 

In het plangebied speelt het ontwikkelen van een duurzaam waterbeheer in bestaand stedelijk gebied. Ook 
bij eventuele nieuwbouw wordt van duurzaam stedelijk waterbeheer uitgegaan. 

In de waterstructuurvisie is op de kaart van het streefbeeld waterbehee r lange termijn 2050 Haarzuilens 
weergegeven als zoekgebied voor waterberging voor onder andere Maarssenbroek. Tijdens het opstellen van 
het Landinrichtingsplan Haarzuilens (DLG) is echter gebleken dat Haarzuilens niet als zoekgebied voor 
waterberging in aanmerking komt. De waterstructuurvisie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan 
op het gebied van water. 

1 0.2.5 Water voorop! Waterbeheersplan 2010 - 201 5, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Het waterbeheerplan beschrijft in hoofdlijnen de belangrijkste doelen en maatregelen die het waterschap de 
komende zes jaar wil bereiken en uitvoeren. In het plan staat hoe Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
zorgt voor een duurzaam, schoon en veilig watersysteem. 

:n het waterbeheerpian zijn 0nde1 ar1de1 e Je mddLreyeien voor de KRW vasigeiegd. Voor de maatregelen 
geldt een resultaatsverplichting voor eind 2015. De doelen die aan deze maatregelen ten grondslag liggen 
zijn vastgelegd in het Waterplan van de Provincie Utrecht. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt het principe van Duurzaam waterbeheer. Het uitgangspunt voor de 
planontwikke!ing is dat het gebied hydrologisch neutraal moet worden ontwikkeld metals doel dat de 
planontwikkeling geen gevolgen heeft voor het grand- en oppervlaktewater en de waterkwaliteit. Daarmee 
wordt geborgd dat de ontwikkeling van het gebied met betrekking tot wateraspecten duurzaam is. 

Van toepassing op Haarzuilens 

Volgens de gestelde definitie liggen in het plangebied Haarzuilens geen waterlichamen. Voor de overige 
wateren in het gebied wordt tussen 2010 en 2015 de doelstellingen door de gemeente en waterschap nog 
bepaald. 

1 0 .2.6 Gebiedsvisie Stad en land Utrecht (september 2010) 

De gebiedscommissie Stad en Land Utrecht, uitvoeringsorganisatie van de Provincie, die de uitvoering van de 
Wet lnrichting Landelijk Gebied als belangrijkste taak heeft, heeft in april 201 Ode Gebiedsvisie Staci en Land 
Utrecht vastgesteld. In deze gebiedsvisie worden de doelstellingen van het Raamplan Groengebied Utrecht
West verbonden met de overige doelstellingen van de Agenda Vitaal Platteland. Daarnaast zijn gebieden rond 
Nieuwegein en Vianen is de gebiedsvisie betrokken, deze waren nog niet opgenomen in het Raamwerk 
Groengebied Utrecht-West. 
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De missie is het ontwikkelen en onderhouden van een relatie tussen de stad en het landelijk gebied, door 
- behoud en versterking in de aanwezige variatie van landschapsbeelden 
- ontwikkeling van een landelijk gebied waarin mensen zich welkom voelen. 

De speerpunten van de visie zijn : 
- realisatie van vlakdekkende recreatiegebieden met goede voorzieningen; 
- ontwikkeling van een sluitend netwerk voor de recreatieve ontsluiting; 
- het sluitende maken van een netwerk van ecologische verb ind ingen geeft ruimte voor de natuur tussen alle 
andere functies in het gebied; 
- in deelgebieden waar geen nieuwe functies zijn gepland blijft landbouw de belangrijkste functie ; 
- De eigenheid van de zes benoemde deelgebieden, moet word en behouden en benut. 

De visie op het deelgebied Haarzuilens: 
Het Landinrichtingsplan Haarzuilens is en blijft het belangrijkste uitgangspunt in dit deelgebied. in Haarzuilens 
wordt grootschalige vlakdekkende recreatie ontwikkeld aansluitend op aanwezige waarden. Het belangrijkste 
uitgangspunt qua sfeer zijn het landgoed en kasteel De Haar. Een belangrijke doelgroep van de 
recreatiegebieden zijn de inwoners van het stedelijk gebied . Het gebied biedt hen de mogelijkheid te 
genieten van het landelijk gebied. Het gebied wordt dan ook geen groat stadspark, maar krijgt wel een sterke 
band met de stad. Zowel planologisch als in de beleving blijft het landelijk gebied. In die zin is de 
gebiedsvisie een nadere nuancering op het Raamplan Utrecht-West. 

In de Visie zijn twee agrarisch kerngebieden benoemd: polder Reijerscop en het buitengebied van Vianen. 
Deze gebieden zijn van grate waarde voor de aangrenzende recreatiegebieden. In de kerngebieden zet de 
gebiedscommissie in op structuurverbetering om de bedrijven gezonde en toekomstgericht te houden. Naast 
de kerngebieden is ook de oostelijke helft van de Harmelerwaard nog ene gebied waar de agrarische functie 
voorop staat. het is een concentratiegebied voor de glastuinbouw. Uitbreiding van glastuinbouw buiten dit 
gebied tast de recreatieve kwaliteit aan die in het raamplan wordt nagestreefd en is vanuit de opgave van de 
gebiedscommissie beschouwd niet wenselijk. 

Op de lntegrale Visiekaart, is het plangebied voor het grootste deel aangegeven als Rods gebied (uit te voeren 
in het kader van de regeling recreatie om de stad (RODS)), bestaande natuur, landbouwverweving en aan de 
noordzijde het opheffen van de barriere met de A2. 
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10.2.7 Conclusies 

Een belangrijk aspect van provinciaal beleid is de richting die de Structuurvisie van de provincie (het 
Streekplan) geeft aan de nadere invulling van Utrechtse gebieden buiten de rode contouren, het landelijk 
gebied. Behoudens het dorp Haarzuilens en Vleuterweide ligt het gehele plangebied in landelijk gebied. 
Afgezien van de mogelijkheid om nog in beperkte mate nieuw te bouwen bij het stopzetten van een agrarisch 
bedrijf of in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling bij het slopen van bedrijfsbebouwing, is 
nieuwbouw in dit gebied niet wenselijk. 

Een groot deel van Haarzuilens behoort tot een van de strategische groenprojecten van de provincie dat in 
2O1 3 gerealiseerd moet zij n. H iervoor is het Land inrichtingsplan Haarzuilens opgeste Id (9 mei 2 006). 

In het Regionaal Structuur Plan (RSP) wordt Haarzuilens aangeduid als groengebied aan de westkant van de 
regio waar de stedelijke recreatie in samenhang met de cultuurhistorische elementen voorop staat. Het 
grootste gedeelte van het plangebied (ten noorden van het spoor Utrecht-Woerden) is geplaatst in de 
categorie 'recreatiegroen', het overige (ten zuiden van het spoor) in de categorie 'vitaal platteland' met een 
randje natuur in de zuidwesthoek in de categorie 'monumentaal groen'. 

10.3 Gemeentelijk beleid 

10.3. l Structuurvisie Utrecht 201 5- 2030 

Voor de stad Utrecht is op l juli 2004 de Structuurvisie Utrecht 201 5-2030 vastgesteld. In de structuurvisie 
wordt de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Utrecht beschreven. Daarbij wordt 
uitgegaan van drie kernkwaliteiten van de stad, die in de structuurvisie zijn uitgewerkt in drie perspectieven: 
De Markt, Het Podium en De Binnentuinen. 

De Markt sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als randstedelijk centrum in een economisch dynamische 
en hoogstedelijke omgeving. 
Het Podium sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als ontmoetingsplaats voor winkelen, cultuur, onderwijs 
en recreatie. 
De Binnentuin sluit aan bij de kernkwaliteit: de grote stad met kleinschaligheid en sociale cohesie in de 
wijken. 

De perspectieven zijn deels vertaald naar ambities voor de korte en middellange termijn (201 5) in het 
ontwikkelingsbeeld 201 5. Haarzuilens is daarbij bestempeld als groen buitenstedelijke groenstructuur. Voor 
de lange termijn (2030) sluit het perspectief 'Het Podium' het beste aan bij onderdelen van dit plangebied. 
De openbare ruimte in het plangebied wordt voor een groot gedeelte (450 ha) als een nieuw recreatiegebied 
ontwikkeld. Als een "landgoed bij de stad" waar op een drukke dag plaats is voor circa 1 5.000 recreanten uit 
omliggende woonkernen. Daarnaast geldt Kasteel de Haar als podium. Per jaar zijn er ongeveer 80.000 
betalende recreanten die het kasteel en/of de tuinen bezoeken. Het ligt dus voor de hand deze kernkwaliteit 
te versterken. Doelstelling binnen het perspectief het Podium is: 

het versterken van de landelijke identiteit van Utrecht als ontmoetingsstad; 
het bijdragen aan de culturele vitaliteit van de stad; 
het versterken van de functionele relatie van de stad met de regio op het gebied van cultuur, onderwijs, 
voorzieningen en recreatie; 
het ontwikkelen van een (bijbehorend) uitnodigend stedelijk milieu. 

Van toepassing op Haarzuilens 

Haarzuilens, met name kasteel De Haar, wordt in de Structuurvisie gezien als een van de plaatsen voor een 
podiumfunctie, het levert een aanbod voor mensen uit de stad, maar ook voor mensen uit andere steden en 
dorpen voor ontmoeting en extensieve recreatie. 

1 0.3.2 We lstandsnota 2004 

In de Welstand snota Utrecht van juli 2 004, getiteld "De schoonheid van Utrecht", is geformuleerd op we Ike 
wijze het welstandsbeleid van de gemeente Utrecht uitgevoerd zal worden. Dit betreft vanzelfsprekend de 
welstandstoetsing van omgevingsvergunningplichtige bouwwerken en toetsing op basis van de loketcriteria. 
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Voor omgevingsvergunningplichtige bouwwerken geldt het volgende : 

in de nota wordt op basis van een gebiedsgerichte analyse per buurt of wijk in hoofdlijnen een ruimtelijke 
karakteristiek gegeven; 
voorts wordt er onderscheid gemaakt in ambities en warden deze vertaald in beleidsniveaus per gebied ; 
deze beleidsniveaus zijn : Behoud, Respect en Open; de drie niveaus onderscheiden zich onderling in 
mate van vrijheid in omgaan met de bestaande structuur en architectuur; 
tenslotte warden er algemeen geldende beoordelingscriteria geformuleerd die alleen per Beleidsniveau 
verschillen en dus niet per gebied. 

De Welstandsnota is per gebied raadpleegbaar, de loketcriteria voor lichtvergunningplichtige bouwwerken 
vormen een apart onderdeel. 

Onder Open wordt verstaan dat verandering of hand having van het bebouwingsbeeld mogelijk is zowel naar 
structuur als naar architectuur maar met behoud van landschappelijke waarden. Voor het gebiedstype 
Respect geldt dat essentiele eigenschappen van de aanwezige bebouwings- en omgevingskarakteristiek 
warden gerespecteerd . In het gebied dat is getypeerd als Behoud geldt dat het behoud en herstel van het 
aanwezige bebouwingsbeeld en het versterken van de bestaande of historisch bepaalde karakteristiek van 
stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke of cultuurhistorische aard centraal staat. 

Voor alle drie de beleidsniveaus (open, respect en behoud) geldt een negental criteria met betrekking tot de 
beoordeling van 'redelijke eisen van welstand'. De beleidsniveaus ' respect' en 'behoud' zijn aangevuld met 
een viertal criteria en voor de beleidscategorie 'behoud' is daaraan nog eens een viertal criteria toegevoegd. 
Naarmate het aantal beoordelingscriteria afneemt, biedt het daarvoor geldende beleidsniveau meer ruimte . 

Van toepassing op Haarzuilens 

Het grootse deel van het bestemmingsplangebied Haarzuilens valt onder het gebiedstype Behoud . Voor dit 
gebied geldt een conserverend beleid gebaseerd op de aanwezigheid van de vele monumentale en 
waardevolle panden en structuren. In het zuid-oostelijke deel van het plangebied, met name ten zuiden van 
de spoorlijn geldt voor enkele deelgebieden het gebiedstype Respect. 

l 0.3 .3 Wijkvisie 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de wijk 'Vleuten- de Meern', waarvoor in juni 2004 een wijkvisie 
2003 - 2013 is vastgesteld. De wijkvisie bevat doelstellingen voor de wijk, die stad en wijk de komende tien 
jaar (2003 - 201 3) ~".'!Hen bereiken. Ze zijn richtlnggevend veer de ont'vvikkcl:ng van de Vv'ijk en ·.,·vurden ook 
gebruikt als toetsingskader voor de inspanningen van de gemeente en andere maatschappelijk betrokkenen. 
Deze wijkvisie is ontwikkeld door wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, in nauwe samenwerking met de 
gemeentelijke diensten en de wijkraad. 

Van toepass i ng op Haarzuilens 

In de wijkvisie behoort Haarzuilens, samen met de wijk Haarzicht en Vleuten , tot het deelgebied ten noorden 
van het spoor waarvoor als ontwikkelingsrichting wordt aangegeven dat dit gebied in de toekomst een groen 
en open karakter zal hebben, met groen, recreatie en cultuurhistorische elementen. De ontwikkelingsrichting 
voor dit gebied kan warden omschreven als cultuurhistorisch en recreatief. Voor het gebied onder het spoor, 
ten noorden van de A 12, is in de toekomst een meer stedelijke ontwikkelingsrichting aangegeven. Dit heeft te 
maken met de ontwikke!ing van Leidsche Rijn . 
De karakteristieke kern van Haarzuilens, kasteel de Haar en de lintbebouwing zijn cultuurhistorische 
kenmerken die de identiteit bepalen . Voor de ontwikkelingen in de stadsrand van het gebied is het van 
belang dat de komst van nieuwe activiteiten en nieuwe functies de identiteit van het gebied blijft behouden en 
zo mogelijk wordt versterkt. Het gebied onder het spoor krijgt voor een groot gedeelte in de komende jaren 
een nieuwe identiteit. Uit de wijkvisie blijkt bereikbaarheid en het terugdringen van sluipverkeer een 
belangrijk ontwikkelingspunt. 
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l 0.3.4 Waterplan Utrecht 

Met het opstellen van het Waterplan Utrecht hebben de waterpartners afgesproken te streven naar een 
watersysteem voor de toekomst, dat aansluit bij de natuurlijke omstandigheden op en om Utrechts 
grondgebied. De ruimtelijke structuur van Utrecht biedt daarvoor de mogelijkheden en wordt erdoor 
versterkt. Het hoofddoel van het waterplan is als volgt geformuleerd: het beheer van het watersysteem en de 
waterketen is samenhangend, doelmatig, voor de burger inzichtelijk en gericht op verschillende vormen van 
menselijk gebruik en natuur. 

Om dit te bereiken hebben de waterpartners afgesproken te werken aan het terugdringen van de 
verontreiniging van het oppervlakte water, stroomafwaartse gebieden niet te veel belasten met overtollig water 
uit Utrecht (afwenteling), veranderde waarden van het water voor de stad beter te benutten (transport, 
toerisme, recreatie en natuur, woon- en werkomgeving) en door echte samenwerking meer resultaat voor 
hetzelfde geld. Dit is vertaald in tien ambities voor een duurzamer watersysteem voor Utrecht in 2030. Met de 
ambities wordt invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen, afvoeren en aan de trits schoonhouden, 
scheiden en zuiveren. 

Van toepassing op Haarzuilens 

In dit deel van Utrecht geldt volgens het waterplan in het algemeen nog een knelpunt van 0,5- l ha. Door de 
afname van agrarische bedrijvigheid, het verbeteren van de Oude Rijnloop en de te verbeteren waterloop bij 
de Joostenlaan kan dit knelpunt word en opgelost, dit is meegenomen in het Landinrichtingsplan Haarzuilens. 

Zadra deze maatregelen zijn genomen geldt er geen wateropgave meer voor Haarzuilens. Naast het 
Waterplan van de gemeente Utrecht moet voor Haarzuilens nog rekening warden gehouden met de 
uitgangspunten die genoemd zijn in het rapport Nieuwe stad, schoon water van het Projectbureau Leidsche 
Rijn (november 1997). Dit rapport is in 1998 vastgesteld door de gemeenten Utrecht, Vleuten-de Meern, de 
provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De uitgangspunten die daarin zijn genoemd, 
zijn nog steeds relevant. Aangezien het watersysteem van Leidsche Rijn wordt gecompleteerd door 
aanvullingen die in het gebied Haarzuilens warden aangebracht, zullen aspecten uit dit rapport mogelijk 
doorwerken in het gebied Haarzuilens. 

l 0.3.5 Stede lijk horecabeleid 

Stedelijk horecabeleid is in concept gereed, besluitvorming zal in 2007 plaatsvinden. In een visie die 
onderdeel uitmaakt van het be le id zijn de hoofduitgangspunten voor de aspecten "kwantiteit", "kwaliteit'', 
"spreiding", "relatie met andere functies en omgevingskwaliteit" weergegeven. 

Van toepassing op Haarzuilens 

Voorstel is behoud en versterken van de horeca met dag- en vroege avondfunctie . Voorgesteld wordt om in 
Haarzuilens de categorieen 8, C en D expliciet / specifrek te bestemmen, geen nieuwe vestigingen uit de 
categorie A toe te staan en mogelijkheden voor nieuwe vestigingen via vrijstelling of wijziging toe te staan. 

l 0.3.6 Economisch profiel Utrecht 2010 

In het Economisch Profiel Utrecht 2010, vastgesteld door de gemeenteraad op 6 maart 2003, wordt een visie 
gegeven op de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen voor de stad. Utrecht wil een 
ontmoetingsruimte zijn voor talent, waar perspectiefrijke ondernemingen zich vestigen en bewoners goede 
opleidingsmogelijkheden en een prettig leefklimaat een getalenteerde beroepsbevolking vormen. Om dit waar 
te maken is een aantal sectoren aangewezen waar de gemeente zich in stimulerende / faciliterende zin de 
komende periode extra op wil richten. Hieronder bevinden zich twee groepen die voor Haarzuilens van direct 
belang zijn: de detailhandel en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Een goed functionerende detailhandel 
wordt van belang geacht als onderdeel van het gastvrijheidscluster. Het MKB wordt essentieel geacht gezien 
de mogelijkheid tot zelfontplooiing die zelfstandig ondernemerschap mensen biedt. Er vinden reeds 
verschillende projecten plaats die zich richten op detailhandel en MKB. Ook in het bestemmingsplan dient 
voldoende aandacht te zijn voor de behoeften van deze sectoren. 

Van toepassing op Haarzuilens 
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De huidige detailhandel en bedrijvigheid worden conform de huidige situatie bestemd, m.u.v. een aantal 
agrarische bedrijven. Daarnaast zijn binnen de bestemming wonen, beroepen aan huis mogelijk gemaakt. 

10.3.7 Detai lhande lsnota "Boodschap aan winkels " 

De detailhandelsnota (2000) streeft naar een goed verspreid stelsel van buurt- en wijkcentra dat adequaat 
voorziet in de behoefte aan dagelijkse artikelen en diensten voor de inwoners van die buurt ofwijk. Voor 
niet-dagelijkse artikelen en diensten zijn er onder andere stadsdeelcentra en de binnenstad. 

Van toepassing op Haarzuilens 

De huidige detailhandel wordt conform de huidige situatie bestemd. Voor de overige winkelvoorzieningen kan 
men terecht in met name de kernen Vleuten. Geen verdere uitbreiding toegestaan. 

10.3.8 "A room with a view (2010) en "Nota, zet 'mop toerisme"(2001) 

Het toeristisch be le id, zoals opgenomen in de nota's "A Room with a view" (2 0 l 0) en "Nota, zet 'm op 
toerisme"(2001 ), zet in op kwaliteitstoerisme. Hierbij ligt in de periode het accent op : 

versterken cultuurhistorisch toerisme 
versterken zakelijk toerisme 
evenementen en festivals 
watertoerisme 
voorkeur voor experiencehotels boven necessity hotels 

Toerisme mag uitsluitend groeien indien de randvoorwaarden ervoor aanwezig zijn. Dit betekent een goede 
kwaliteit van de openbare ruimte, als instrument om toeristenstromen te le id en en te sturen. Daarnaast moet 
sprake zijn van een veilige, schone, goed bereikbare en toegankelijke stad . Visitorsmanagement is een 
belangrijk item binnen het toeristisch beleid . Doel hiervan is om bezoekers te spreiden over de stad, 
waardoor de drukke binnenstad ontlast wordt en bezoekers ook kennis kunnen maken met andere 
interessante delen van Utrecht.Voor Haarzuilens is 

10.3.9 Strategisch kader functiemenging en kleinschalige bedrijfshuisvesting (2000) 

Het college van B&W heeft 2 3 mei 2 000 het strategisch kader Kleinschalige Bed rijfshuisvesting vastgeste Id. 
Versterking van de kleinschalige bedrijvigheid moet resulteren in extra werkgelegenheid, meer functiemenging 
(van wonen en werken) en verbetering van de leefbaarheid van de wijken. De gemeente ziet 
bed rijfshuisvesting primair als een zaak van de markt, maar wil de ontwikkeling ervan waar mogelij k 
ondersteunen. Dit doet zij onder meer door het verbeteren en vergroten van het aanbod van kleine 
bedrijfsruimten en kavels . Verder draagt de gemeente Utrecht in bepaalde gevallen middels subsidies bij aan 
de realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen voor specifieke doelgroepen die niet in voldoende mate door de 
markt bediend worden. In de vraag naar kantoorruimte kan worden voorzien door bestaande kantoorruimte 
te handhaven, door in stedenbouwkundige programma's meer kleinschalige kantoren op te nemen, door het 
ontwikkelen van bedrijfsverzamelgebouwen en door realisatie van vrijstaande kantoorpanden voor meerdere 
gebruikers. In de vraag naar bedrijfsruimte kan warden voorzien door het aanbieden van zelfstandige units in 
bed rijvenclusters of ve rzamelgebouwen. 

Van toepassing op Haarzuilens 

Oe huidige det<1.ilhandel en bedrijvigheid 'Norden conform de huidige situatie bcstcmd, daarnaast is binner1 de 
bestemming wonen beroep of bedrijf aan huis mogelijk gemaakt. 

l 0.3. l 0 Ontwikkelings- en toetsingskader voor grootschalige Leisurevoorzieningen in Utrecht 

Deze nota gaat in op grootschalige leisurevoorzieningen, waarbij leisure wordt gedefinieerd als : grootschalige 
commerciele en niet commerciele (combinaties van) voorzieningen in de sectoren sport & recreatie, cultuur, 
wellness, uitgaan / entertainment en attracties. Onder grootschalig wordt in de nota verstaan wanneer: 

de voorziening veel bezoekers trekt (Vredenburg, Jaarbeurs) 
de voorziening veel ruimte vraagt (kidzcity met ca 5 000 m2 bvo) en/of 
de voorziening een grote toename van de verkeersdruk (parkeermeting) veroorzaakt. 
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Naast bieden van ruimte voor nieuwe leisure-ontwikkelingen zal de historische binnenstad als belangrijkste, 
grootste en meest gevarieerde leisurevoorziening moeten worden gewaarborgd. Bij het bieden van ruimte 
voor nieuwe grootschalige leisurevoorzieningen is door de gemeente Utrecht gekozen voor het realiseren van 
een zo optimaal mogelijke kwaliteit van ruimte en van leisurevoorzieningen door te kiezen voor ontwikkelingen 
van twee leisureconcentratiegebieden en vier locaties voor specifieke leisurefuncties. De twee 
leisureconcentratiegebieden zijn het stationsgebied en Leidsche Rijn Centrum. De vier specifieke locaties zijn 
The Wall, Leidsche Rijn park, Haarrijnseplas en Maarschalkerweerd. De Haarrijnse Plas biedt plaats aan 
watergebonden leisure. 

10.3.11 Groenstructuurplan "Staci en land verbonden" 

Het Groenstructuurplan (2007-2011) van Utrecht geeft in hoofdlijnen de gebruiksfunctie, de bestemming, de 
beeldende rol, de ecologische betekenis en het onderhoudskarakter van de groenvoorzieningen in de stad 
aan. Dit kunnen bestaande voorzieningen zijn of voorzieningen die nog ontwikkeld gaan worden. 

Het streefbeeld voor het toekomstige Groenstructuurplan 2007-2011, een actualisatie op het 
groenstructuurplan van 1990, voorziet in voldoende stedelijk groen in alle wijken en in verbindingen met 
grote recreatiegebieden random de bebouwde kom. Daarvoor is nodig: 

de aanleg van groene recreatiegebieden aan de stadsrand. Binnen de bebouwde kom is onvoldoende 
ruimte om de toenemende behoefte aan recreatie op te vangen van de sterk stijgende stadsbevolking. 
Voor het opvangen van die vraag wordt het Noorderpark aangelegd en de groengebieden Utrecht-west 
(Haarzuilens en het ljsselbos) en Groenraven-oost; 
de ontwikkeling van de eerste fase van het Leidsche Rijn Park. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet 
naar een park van stedelijk en regionaal belang; 
de versterking van het groen in de na-oorlogse wijken. De gemeente wil de woonkwaliteit in Zuilen, 
Ondiep, Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland verhogen. Er is weinig ruimte om hier het groenareaal uit 
te breiden. Daarom wordt ingezet op de aanleg en verbetering van groene recreatieve verbindingen 
(bijvoorbeeld langs de Utrechtse kanalen) met recreatiegebieden aan de stadsrand. 

Van toepassing op Haarzuilens 

In het streefbeeld van het Groenstructuurplan wordt het plangebied (ten noorden van het spoor) aangeduid 
als te ontwikkelen natuurgebied met prioriteit (aanleg voor 2011 ). Het gebied behoort tot de hoofd 
groenstructuur van Utrecht en heeft als zodanig een functie daarin, niet alleen ecologisch, ook recreatief en 
t.b.v. water. 

Het 'Groenstructuurplan' onderscheidt drie soorten routes: de groene aders, de spoorstroken en de 
autoroutes. Het streefbeeld in het Groenstructuurplan Utrecht in relatie tot dit plangebied is dater 4 groene 
recreatieve, ecologische 'aders' de stad Utrecht met Haarzuilens verbindt. Deze routes lopen allemaal 
oost-west en sluiten aan bij de recreatieve routes van het Landinrichtingsplan Haarzuilens. 

Randvoorwaarde die vanuit het Groenstructuurplan wordt meegegeven is aanleg van 450 ha. recreatiegroen 
(grootschalig groengebied) met de benodigde recreatieve, ecologische 'aders' die de stad Utrecht met 
Haarzuilens verbindt. Met het bestemmingsplan wordt de aanleg van een recreatiegebied mogelijk gemaakt. 

l 0.3.12 Nota bomenbeleid (2009) 

Een van de belangrijkste doelen van het Utrechtse bomenbeleid is een samenhangende bomenstructuur voor 
de stad te verbeteren en te ontwikkelen, gebaseerd op cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische 
uitgangspunten en milieu. 

Voor 2030 willen weals gemeente inzetten op het behoud en de ontwikkeling van de bomenstructuur. Dit zal 
gebeuren door: 

Waar mogelijk ontbrekende bomen in de bomenstructuur aanvullen om zo een samenhangende structuur 
te creeren. Dat betekent bij de ruimtelijke plannen in de komende jaren bezien waar bomen kunnen 
worden toegevoegd om zo de bomenlanen en pleinen te completeren. Daarnaast bij ingrepen in de 
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huidige structuur met een goed programma van eisen de structuur weer aan te vullen; 
De bomenstructuur verder te verbeteren door hier bij beheer en onderhoud extra zorg aan te bested en. 
Dit kan resulteren in extra zorg bij aanplant, bij groeiplaatsen van oudere bomen, bij de verzorging in de 
jeugdfase en bij ziekten. 

Sinds l januari 2007 kennen alle gemeentelijke ruimtelijke plannen in de stad een bomenparagraaf. De 
bomenparagraaf biedt vanaf het begin en in alle fasen van een planproces de mogelijkheid een 
belangenafweging te maken over de gevolgen van een ruimtelijk plan voor bomen. 

Van toepassing op Haarzuilens 

Op de bomenstructuurkaart zijn lijnen (ontginningslinten, dijken) en gebieden aangewezen die van betekenis 
zijn voor cultuurhistorie, ruimtelijke beleving en ecologie. 

l 0.3.13 Beheer van de chaos der eeuwen 

Het beleidsplan van 2004, Beheer van de chaos der eeuwen (raad van 2 september 2004) is een evaluatie 
van het monumentenbeleid sinds 1993. In datjaar is het beleid vastgesteld in de nota Op de schouders van 
reuzen. Met name de relatie tussen ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en de cultuurhistorie is in d it be le id 
benadrukt. Een uitvoerige inventarisatie en ook een effectrapportage bij aanzienlijke ingrepen werd 
noodzakelijk. 

Naast de evaluatie doet het beleidsplan van 2004 aanbevelingen voor de toekomst. Dit gemeentelijk 
monumentenbeleid is gebaseerd op drie pijlers: het stimuleren van restauratie en onderhoud van de 
beschermde monumenten; het gebruikmaken van de cultuurhistorische waarden bij het maken van ruimtelijke 
plannen in de stad (en als integraal onderdeel van de besluitvorming) ; het beheer van de archeologische 
ondergrond en de bekostiging van archeologisch onderzoek. 

Van toepassing op Haarzuilens 

In het beleidsplan is de procedure voor aanwijzing van Haarzuilens tot beschermd dorpsgezicht reeds 
aangekondigd. Ook is een herinventarisatie genoemd van de historische bebouwing in de vroegere gemeente 
Vleuten De Meern. De relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening is ook voor het 
bestemmingsplangebied relevant, in het bijzonder voor het gedeelte dat is voorgedragen als beschermd 
dorpsgezicht. Het bestemmingsplan is het belangrijkste beleidsdocument ter bescherming van dit 
d orpsgezicht. 

1 r\ '") 1 A 
I U,J, 1 ""T 

De Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening kennen een vergelijkbare definitie 
van een monument. Monumenten zijn zaken die van algemeen belang zijn vanwege de schoonheid, de 
betekenis voor de wetenschap, de ecologische of de cultuurhistorische waarde . Naast zaken (objecten) 
kunnen dit ook terreinen zijn waarop zich een zaak als bovenbedoeld bevindt. 

In de gemeentelijke monumentenverordening van Utrecht is geregeld : de aanwijzing van gemeentelijke 
monumenten, van archeologische monumenten, van groene monumenten en van gemeentelijke beschermde 
stads- en dorpsgezichten. De verordening kent ook archeologisch waardevolle gebieden. 

Voor wijziging van monumenten geldt een vergunningenstelsel volgens deze verordening. Het is volgens de 
Monumentenwet en de gemeentelijke verordening verboden een beschermd monument te beschadigen ofte 
vernielen. Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders , of in strijd 
met de bij zodanige vergunning gestelde voorschriften een beschermd monument af te breken, te verstoren, 
te verplaatsen, te vellen of in enig opzicht te wijzigen, of een beschermd monument te herstellen, te 
gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 

Er bestaan naast de rijks- en gemeentelijke monumenten, ook panden die gerekend worden tot de 
waardevolle bebouwing. Het gaat om panden met een architectuur-, bouwhistorisch of anderszins 
cultuurhistorische waarde. Uitgangspunt is behoud van deze bouwwerken . Door herinventarisatie (in 2006) is 
het mogelijk dat een deel van deze panden worden voorgedragen voor aanwijzing tot (gemeentelijk) 
monument. 

Van toepassing op Haarzuilens 
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De monumenten word en op basis van de monumentenwet beschermd. Tevens zijn de monumenten in bijlage 
3 bij het bestemmingsplan aangegeven. Dit geldt ook voor de waardevolle bebouwing in het gebied. Het 
gebied is voorgedragen volgens artikel 35 e.v. van de Monumentenwet 1998 voor de status van beschermd 
stads- en dorpsgezicht. Dit bestemmingsplan dient ter bescherming van het toekomstige beschermd stads
en dorpsgezicht. 

l 0.3. l 5 Gemeentelijk archeologiebeleid 

Het gemeentelijk archeologiebeleid heeft tot doe I bij te dragen aan de historische beeldvorming over Utrecht 
en zijn bewoners. Om dit doel optimaal te verwezenlijken vervult de gemeentelijke archeologische dienst een 
actieve rol. In het gemeentelijk archeologiebeleid wordt afhankelijk van de archeologische waarde, danwel de 
archeologische verwachtingswaarde zowel naar boven als naar beneden afgeweken van de algemene 
vrijstelling voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 

In de op de gemeentelijke archeologische waardenkaart aangeduide gebieden waar een 
onderzoeksverplichting geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende activiteiten een 
inspanning gevraagd kunnen worden om resten uit het verleden op te sporen en zo nodig veilig te stellen. 
Binnen deze gebieden gelden voor bepaalde ingrepen en activiteiten een aantal vrijstellingen. 

Rijksmonumenten worden niet verstoord. Voor gemeentelijke monumenten geldt een onderzoeksplicht een 
aanlegvergunningsstelsel en gelden bouwregels bij elke ontwikkeling. In gebieden met een hoge waarde geldt 
een onderzoeksplicht en gelden bouwregels bij ontwikkelingen groter dan 25 m2 en dieper dan 30 cm. Bij 
ontwikkelingen groter dan l 00 m2 geldt hier tevens een aanlegvergunningsstelsel. In gebieden met een Hoge 
verwachting verschuiven deze grenzen naar respectievelijk 100 m2 en 250 m2 waarbij de diepte in de 
categorie van 100 m2 tot 250 m2 geen rol speelt. In gebieden met een lage verwachting is er een 
onderzoeksplicht en gelden er bouwregels bij ontwikkelingen groter dan 250 m2 , in deze gebieden is er een 
aanlegvergunningsstelsel bij ontwikkelingen groter dan 5000 m2 . lndien er in een gebied geen verwachting is 
geld en er geen nadere eisen of regels. 

De onderzoeken in het gebied hebben enkele tientallen nederzettingsterreinen uit de ljzertijd tot de Late 
Middeleeuwen opgeleverd. Voor een deel zijn deze verwerkt in de Archeologische Monument Kaart (AMK) die 
door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) wordt bijgehouden (zie bijlage). De status van de terreinen 
op de AMK, met uitzondering van wettelijk beschermde of te beschermen terreinen, is niet bepalend of 
beperkend voor het gemeentelijk beleid inzake de bescherming van archeologisch erfgoed. Voor het 
plangebied zullen de archeologische waarden de komende maanden zoveel mogelijk in samenspraak met de 
RCE worden gedigitaliseerd en geclassificeerd volgens het instrumentarium dat de gemeente in de 
bestemmingsplannen zal kunnen gebruiken voor de bescherming van archeologisch erfgoed. Op dit moment 
wordt dit instrumentarium aangepast naar de nieuwe eisen van de nieuwe wet. 

De aanwezigheid van enkele tientallen archeologische terreinen in een goeddeels ongestoord landschap is 
voor het gebied van de Dude Rijn ten westen van Utrecht bijzonder te noemen. Om die reden heeft de RCE 
het gebied rond het Haarpad en de Joostenlaan (gelegen tussen Parkweg, Thematerweg, het dorp Vleuten en 
het kasteelpark De Haar) in het kader van het landinrichtingsproject Haarzuilens in zijn totaliteit als 
beschermenswaardig bestempeld. Het is de bedoeling om grote delen ervan na inrichting voor te dragen voor 
wettelijke bescherming op grond van de Monumentenwet. Dit betekent dat voortgezet agrarisch gebruik 
mogelijk zal zijn, maar met beperkingen ten aanzien van de bodembewerking (niet dieper dan de bestaande 
bouw voor, in de praktijk 30 cm). 

Van toepassing op Haarzuilens 

nieuwe functies zullen verenigbaar moeten zijn met duurzaam behoud van de archeologische resten in de 
bod em; 
in het algemeen moet bij vergunningaanvragen (voor beschermde monumenten en eventueel in het kader 
van een aanlegvergunningenstelsel) worden uitgegaan van behoud van de bestaande maaiveldsituatie (of 
beperkte ophoging), aanzienlijke beperkingen ten aanzien van bodemingrepen (hooguit kleinschalige 
verstoringen in de bovenste 30 cm) en hand having van het grondwaterpeil; 
voor het gehele Haarpad/Joostenlaan-gebied geldt een uiterst restrictief beleid vanuit rijk en gemeente; 
dit gebied komt in aanmerking voor wettelijke bescherming; 
voortzetting van agrarisch gebruik is mogelijk bij beperking van de bodembewerking tot een diepte van 
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30 cm; 
de eisen die in de herziene Monumentenwet op het terrein van archeologie worden gesteld, worden in het 
bestemmingsplan ge'implementeerd. 

l 0 .3.16 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 

Het verkeers- en vervoerbeleid voor de gemeente Utrecht voor de periode 2005-2020 is vastgelegd in het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GWP). Om een goede balans tussen bereikbaarheid, veiligheid en 
leefmilieu te realiseren wordt in het GVVP gekozen voor selectieve bereikbaarheid. De economisch belangrijke 
gebieden, de kerngebieden, worden via een aantal verkeersassen goed bereikbaar gemaakt. In de overige 
gebieden (de verblijfsgebieden) en rond de overige verkeersassen krijgen veiligheid en leefmilieu prioriteit. 
Ook wordt de mobiliteit buiten piek- en spitsuren gefaciliteerd, maar tijdens piek- en spitsuren moet met 
name de groei van de automobiliteit word en afgevlakt. Dit gebeurt door het openbaar vervoer en 
fietsvoorzieningen te verbeteren en door met verkeers- en mobiliteitsmanagement de mobiliteitsvraag zo 
goed mogelijk over het totale verkeerssysteem te verdelen . 

Dit beleid is vertaald naar een aantal netwerken voor auto, openbaar vervoer, goederenvervoer en fiets. Deze 
netwerken vormen uitgangspunten voor het bestemmingsplan en zegt iets over de functie van een straat in het 
netwerk. In het GWP is het kasteel (De Haar) aangegeven als regionaal publiekstrekker, vermeld als 
ontmoetingsplaats met tal van voorzieningen ("Podium"). 

Voor groene recreatieve gebieden is een goede autobereikbaarheid een voorwaarde (hoofdvervoermiddel is 
de auto). De wegen in dit gebied maken onderdeel uit van het hoofdfietsnetwerk 2015. De Parkweg is ook 
onderdeel van het regionaal kernnet fiets 2020. Er worden eisen gesteld aan dit fietsnetwerk: samenhang 
(o.a. bewegwijzering), veiligheid (o.a. fietsdiefstal en sociale veiligheid), doorstroming, comfort en 
aantrekkelijkheid (o.a. stallingen) . Een samenhangend recreatief fietsnetwerk, ook voor de korte afstand, is 
gewenst. 

De gebiedsontwikkeling is mede afhankelijk van de bereikbaarheid en de beschikbare infrastructuurcapaciteit 
van een gebied. Er zijn geen infrastructure le uitbreidingen in het gebied gewenst. Het is wenselijk de 
activiteiten en daarmee de verkeersvolumes over de dag te spreiden, waardoor het autoverkeer wordt 
beperkt. 

Voor piekbelastingen tijdens evenementen zal er geen structurele capaciteitsuitbreiding van de infrastructuur 
warden aangelegd. Om overbelasting tijdens grootschalige evenementen te voorkomen, dient sterk te worden 
ingezet op mobiliteitsmanagement (meerdere vervoermodaliteiten aanbieden. 

Auto 

Utrecht gaat met het GWP uit van de volgende opbouw van het stedelijke netwerk auto: 

De hoofdstructuur maakt de stad als geheel bereikbaar met de (vracht)auto, voor verplaatsingen van en 
naar Utrecht en voor verplaatsingen van wijk naar wijk. De hoofdstructuur bestaat uit: 
de RING Utrecht: de parallelbanen van de snelwegen rond Utrecht en de Noordelijke Randweg Utrecht 
(NRU). De RING vormt de schakel tussen het landelijke net van autosnelwegen en de primaire en 
secundaire assen; 
primaire assen, die de kerngebieden bereikbaar maken. Het grootste dee! van het autoverkeer naar de 
kerngebieden gaat via deze assen; 
secundaire assen, die zorgen voor aanvullende bereikbaarheid van de kerngebieden; 
de hoofdstructuur is middels het GWP vastgelegd en vormt uitgangspunt voor alle gemeentelijke plannen. 

Door het stedelijk verkeer te bundelen op de hoofdstructuur ontstaan zo groot mogelijke verblijfsgebieden. In 
de wijken krijgen verkeersveiligheid en leefmilieu prioriteit. 

De wijkontsluitingswegen (SO km / u) zorgen voor de aansluiting van de wijken op de hoofdstructuur en een 
goede bereikbaarheid van de wijk- en buurtvoorzieningen (onder meer voor bevoorradend verkeer). 
Autoverkeer en het ontsluitend openbaar vervoer rijdt bij voorkeur via de wijkontsluitingswegen de wijk in en 
uit . De rest van de wijk is verkeersluw en wordt zo veel mogelijk ingericht als 30 km/u-gebied. 
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Bij de totstandkoming van plannen in de wijk mag van de in het GVVP aangewezen wijkontsluitingswegen 
worden afgeweken, mits dit goed beargumenteerd wordt, er elders in de wijk een alternatieve route wordt 
ingericht als wijkontsluitingsweg en (daarmee) de ontsluiting van de wijk voor OV en auto op peil blijft. 

Bij de opbouw, regelgeving en vormgeving van het netwerk houdt Utrecht zo veel mogelijk de landelijke 
principes van een duurzaam veilige weginrichting aan. Door deze principes te hanteren kan de automobilist 
snel herkennen op wat voor type weg hij zich bevindt. 

Van toepassing op Haarzuilens 

Binnen het gebied zijn de wegen Parkweg en Rijndijk aangemerkt als secundaire assen I belangrijke wegen 
buiten de bebouwde kom. 

De Parkweg zal verbonden worden middels de Verlengde Parkweg met de Noordelijke stadsas 
(Stroomrugbaan en Rivierkom). Deze weg zal in het bestemmingsplan planologisch-juridisch geregeld worden 

Verd er zal doorgaand verkeer door het te realiseren recreatiegebied zoveel mogelijk geweerd worden om de 
rust en veiligheid van de recreant te waarborgen. Gratis parkeren aan de rand van het gebied voorkomt dat 
men met de auto het recreatiegebied in trekt. Het gebied moet aantrekkelijk worden voor wandelaars en 
fietsers . Goede recreatieve verbindingen met het stedelijk gebied zijn van cruciaal belang . 

10.3.17 Notitie Parkeernormen 

De Parkeernota legt de kaders van het nieuwe parkeernormenbeleid vast. De notitie "Parkeernormen 2004" 
vormt een concrete uitwerking hiervan. Het uitgangspunt is dat, rekening houdend met de kenmerken van de 
locatie en de functie, het parkeren op eigen terrein opgelost dient te worden, bij voorkeur ondergronds. De 
normen zijn niet exact vastgelegd, maar zijn gedefinieerd binnen een bandbreedte, teneinde optimale 
flexibiliteit en maatwerk te bieden bij het realiseren van bouwplannen. In uitzonderingsgevallen kunnen 
afwijkingen boven de bandbreedte op hun merites worden beoordeeld. lndien er een afwijking is onder de 
minimale norm, omdat de aanleg van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein onmogelijk is, wordt 
nagegaan of extra parkeerruimte in de openbare ruimte gecreeerd kan worden. Als de parkeerplaatsen niet 
in de openbare ruimte kunnen worden aangelegd, dient de aanvrager zorg te dragen voor alternatieve 
parkeergelegenheid. 

Aanvullend op de nota "Parkeren, een kwestie van kiezen" stelt het GWP dat op lange termijn in 
kerngebieden buiten de binnenstad tekort aan parkeerruimte kan ontstaan. Bezoekersgarages zijn dan een 
optie, als flexibele openbare aanvulling op de parkeerruimte op eigen terrein. Daarnaast onderzoekt Utrecht 
in hoeverre bestaande of geplande parkeerterreinen bij voorzieningen tevens bruikbaar zijn als P+R-locatie 
op piekmomenten in het verkeersaanbod. Deze normen gelden voor het gehele beheersgebied van Utrecht. 

Van toepassing op Haarzuilens 

Ten behoeve van de ontwikkelingen in het landinrichtingsplan wordt voorzien in de aanleg van voldoende 
parkeerplaatsen in het gebied . De te realiseren pleisterplaatsen krijgen een eigen parkeergelegenheid van 
10- 40 parkeerplaatsen. 

10.3.18 Fietsnota Verder met de Fiets 

Het stedelijk hoofdfietsnetwerk dat Utrecht nastreeft, is vastgelegd in de fietsnota "Verder met de Fiets" 
(2002). Het stedelijk hoofdfietsnetwerk is een fijnmazig netwerk van hoogwaardige verbindingen dat alle 
stadsdelen met elkaar verbindt. In de fietsnota is vermeld aan welke eisen dit netwerk dient te voldoen. In het 
uitwerkingsprogramma van de fietsnota zijn concrete projecten geformuleerd om het hoofdfietsnetwerk te 
vervolmaken. De fietsnota richt zich daarnaast op de ontwikkeling van een netwerk van 
fietsparkeervoorzieningen door de hele stad , zowel bij woningen, bestemmingen (voorzieningen, kantoren, 
bedrijven) als overstappunten (OV-stations, transferia). In het GVVP is het stedelijk hoofdfietsnetwerk op 
enkele punten uitgebreid, naar aanleiding van het regionaal kernnet fiets uit het Regionaal Verkeers- en 
Vervoerplan (2004). Het gaat dan om regionale verbindingen die door de stad Utrecht lopen en om 
verbindingen die na 2015 (maar v66r 2020) gewenst zijn. 
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Van toepassing op Haarzuilens 

Het bestemmingsplan maakt binnen verschillende bestemmingen de aanleg van fietspaden mogelijk, 
Daarnaast wordt er voor een aantal fietspaden specifieke be-stemmingen opgenomen. 

10.3.19 Conclusies 

Een belangrijk aspect van gemeentelijk beleid is de Structuurvisie Utrecht 201 5- 2030. Haarzuilens ls daarin 
bestempeld als buitensted elijke groenstructuur. Voor de lange termij n (2 03 0) sluit het pe rspectief 'Het 
Podium' het beste aan blj onderdelen van dit plangebied. De openbare ruimte in het plangebied wordt voor 
een groot gedeelte (450 ha) als een nieuw recreatiegebied ontwikkeld. Als een "landgoed bij de stad " waar op 
een d rukke dag plaats is voor circa l 5 .000 recreanten uit omliggende woonkernen. Daarnaast geldt Ka steel 
de Haar als podium. Per jaar zijn er ongeveer 80.000 betalende recreanten de bezoekers van evenementen 
niet meegerekend) die het kasteel en/of de tuinen bezoeken. Het ligt dus voor de hand deze kernkwaliteit te 
ve rste rken. 
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Bijlage 11 lnventarisatie bedrijven 
straat nr. naam en aard van het S.B.I. categorie algemene bestemmingsregeling 

bedrijf code toelaat-
S.v.B baarheid 

Brinkstraat 8 Van Vliet BV, machinale 203, B2 Bl B(sb-1) 
houtbewerking 204, 

205 
Eikstraat 14 Emmaus, opslag van 2• 517 c B2 M 

hands ooederen 
Heggestraat 0 G.C.N. Gasdrukregel en 40.D4 Bl Bl B 

meetstation 
4a Hoogstraten BV, 45.3 Bl Bl B 

schild ersbed riif 
't Hoog 5 J.C. Vernooij, 514 c B2 A 

fruitkoelbed riif 
7 Jan van Lint BV, 014.1 Bl B2 B 

loonbed riif 
Ong Gronddeoot Prorail 014.l Bl 82 B 

Lagehaarse 9b Aannemer van Zuijlen 45.3 Bl B2 B 
dijk 
Parkweg 6 Rioolgemaal 9001. Bl B2 B 

B 
34 Maatschap J.F. van 517 c B2 B(cs) 

Rooijen en Zn, 
caravanstallinq 

36a G.C.N. Gasdrukregel en 40.D4 Bl B2 B 
meetstation 

36b Van Schaik verwarming 453 Bl B2 B 
BV, installatiebedriif 

Rijndijk 10 Loonbedrijf G. van den 014.1 Bl B2 B 
Bosch 

Thematerweg 10-1 La Farge dakproducten 51 53 . c B2 B(sb-4) 
2 1 
15b J.P. Wieman, 514 c B2 B(sb-3) 

koelhuis/opslaq 
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