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VU-Onderzoek “Kromme Rijn” 

 

Geachte belanghebbende/geïnteresseerde, 

 

Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief over ons onderzoek naar land-

schapsgebruik in het Kromme Rijngebied. Met deze brief willen we u in-

formeren over de voortgang van onze lopende onderzoeksprojecten en u 

op de hoogte brengen van nieuwe onderzoeksprojecten die eind vorig jaar 

van start zijn gegaan.  

 

Tezamen hebben deze projecten tot doel het landgebruik en de multifunc-

tionaliteit van het Kromme Rijngebied nauwkeurig in kaart te brengen en 

de levering van deze verschillende functies — denk aan recreatie, land-

bouw, biodiversiteit — duurzamer en efficiënter te laten verlopen, waarbij 

rekening wordt gehouden met de mogelijk tegenstrijdige belangen van 

alle betrokken partijen. Slimme maatregelen en strategieën zijn nodig om 

de problemen van deze tijd, zoals klimaatverandering en drukte door re-

creatie, het hoofd te bieden.  

 

We willen ook in de aankomende periode weer graag met u in gesprek 

gaan om onze onderzoeksresultaten te bespreken en te delen. Daarom 

zullen we op verschillende manieren naar uw input vragen. Een goede 

samenwerking tussen onderzoek en lokale belanghebbenden is voor ons 

van groot belang. We hopen u dan ook snel weer te ontmoeten: via mail, 

telefoon, of online communicatiemiddelen, en hopelijk ook in levenden 

lijve. 
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Binnen Nederland is de 

Kromme Rijnstreek lang niet 

het enige recreatiegebied 

waar “filelopen” een probleem 

vormt. Vooral in de natuurge-

bieden in de buurt van grote 

steden is het de afgelopen 

jaren steeds drukker ge-

worden. Dat vraagt om slim 

landschapsbeleid vanuit lo-

kale en provinciale over-

heden. 

“Op zondagmiddagen loop je hier echt in de file. Het is eigenlijk niet leuk meer.”  

(64-jarige, mannelijke respondent uit Bunnik) 

RECREATIE BINNEN HET KROMME 
RIJNGEBIED 

In de afgelopen periode hebben wij ons onderzoek gedaan naar recreanten in 

het Kromme-Rijngebied. De mogelijke conflicten die zich kunnen voordoen tus-

sen verschillende groepen recreanten was een bijzonder punt van aandacht in  

het proefschrift van Franziska Komossa. Ze gelooft dat haar bevindingen stevige 

aanknopingspunten bieden om dergelijke conflicten in de toekomst te vermin-

deren en de druk op drukbezochte recreatiegebieden te verlichten.  
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Deze klacht heeft Franziska Komossa, milieuwetenschapper aan de VU Amster-

dam, misschien wel het vaakst gehoord tijdens haar interviews met recreanten op 

landgoed Amelisweerd, een populair recreatiegebied net ten oosten van Utrecht. 

Vooral in de weekenden is het hier en op enkele andere locaties in de omringende 

Kromme Rijnstreek een druk komen en gaan van wandelaars, hondenuitlaters, 

hardlopers, wielrenners, kanoërs, zonaanbidders en noem maar op. Al die 

verschillende recreanten op een relatief klein oppervlak, het is een recept voor 

conflict.  

BOTSENDE RECREANTENGROEPEN 

WAT ZIJN DE DRUKST BEZOCHTE GEBIEDEN? 

Voor de kaarten op de volgende pagina werden twee methodes gebruikt om data 

op te nemen. De ene method gebruikt social media data van Flickr om in kaart te 

brengen waar mensen de meeste foto’s nemen.  Een hoog aantal foto’s op een 

bepaalde locatie biedt een aanwijzing voor de plekken die recreanten daadwer-

kelijk mooi vinden en die daarom drukker bezocht worden. Op de kaart geldt dit 

bijvoorbeeld duidelijk voor  Amelisweerd en het gebied rondom kastelen zoals 

Beverweerd.    

ONTSPANNING NA EEN DRUKKE WERKWEEK 

Zulke conflicten kunnen vermeden worden door bij het inrichten van recreatiegebieden rekening te houden met de uit-

eenlopende voorkeuren van de verschillende groepen recreanten, zegt Komossa.  

“Een goede eerste stap in het vermijden van conflicten in druk bezochte gebieden is om in kaart te 

brengen welke verschillende recreantengroepen er zijn. Mijn onderzoek toont aan dat recreanten 

onderverdeeld kunnen worden in groepen op basis van hun voorkeuren voor bepaalde activiteiten 

of bepaalde landschappen. Voor sommige recreanten dient gemak de mens: even lekker ontspan-

nen aan de oever van een zwemmeertje in de buurt, terwijl anderen de bossen in willen om de na-

tuur te ontdekken en daarvoor graag wat verder van huis reizen. Soms zitten zulke wat ik noem 

‘gemaksrecreanten’ en ‘natuurliefhebbers’ elkaar in de weg. Denk bijvoorbeeld aan de wandelaar 

met hond die de reeën wegjaagt die de natuurliefhebber nu juist zo graag had willen spotten.” 

(Franziska Komossa, onderzoekster recreatie) 

Voor meer informatie  

kunt u terecht bij:   

Franziska Komossa 

f.komossa@vu.nl 

www.provide-project.eu 

“Door scherper in kaart te brengen welk type landschap 

welke groep recreanten aantrekt, kan de gehele populatie 

recreanten beter over het gebied worden verdeeld wanneer 

landschapsplanners hier slim op in weten te spelen. De 

negatieve effecten van hoge bezoekersaantallen zullen zich 

dan ook minder snel doen voelen,” aldus Komossa.  

De andere kaart werd gemaakt met interview data, waarbij we 200 mensen vroegen om op een kaart in te tekenen waar ze  

die dag recreëerden en nog gingen recreëren. Op de kaart zie je duidelijk het Kromme Rijn pad bij Amelisweerd  maar ook 

wandelroutes zoals de NS-wandeling vanuit Houten.  
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DUURZAAME INTENSIVERING VAN DE 
LANDBOUW 

De meeste Nederlandse landschappen zijn gemaakt door mensen en worden inten-

sief onderhouden voor mensen. Hoe een landschap eruitziet en hoe het functio-

neert, hangt sterk af van hoe de landeigenaren het precies inrichten en onderhou-

den. Landeigenaren worden door allerlei partijen beïnvloed wanneer ze beslissen 

over onderhoud of inrichting van hun land.  We hebben mensen die de regio en de 

sectoren die belangrijk zijn in de regio goed kennen, gevraagd wie er invloed heeft 

op hun beslissingen over verduurzaming, wie zij beïnvloeden, en op welke manier 

(advies, regels opleggen, etc.). Deze gegevens hebben we samengevat in een net-

werkanalyse. De netwerkanalyse helpt ons verschillende rollen te onderscheiden 

bij verduurzaming in de regio.  
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WAT BETEKENT DIT? 

“Deze informatie helpt ons te begrijpen waarom beleid gericht op 

landschapsverandering of verduurzaming wel of niet effectief is. 

In een vervolganalyse brengen we in kaart hoeveel effect welke 

spelers in het netwerk hebben in landschapsverandering.”   

(Nynke Schlup, Universitair docent ecosysteemdiensten en duurzaam landgebruik) 
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De uitvoerders zijn de boeren. Zeer  veel partijen hebben 

invloed op hen. De EU en de Nederlandse regering w ordt de 

grootste invloed op anderen toegeschreven. Deze twee partijen zijn 

ook de spin in het web. Het zijn (gevolgd door milieuorganisaties en 

labels) de partijen die het snelst het hele netwerk kunnen beïnvloeden. Lokale organisa-

ties, belangenbehartigers en labels zijn de bruggenbouwers. Deze partijen vertalen van 

ideeën van de ene partij voor de andere en zijn daarbij essentieel bij het in de praktijk 

brengen van nieuw beleid. 

Voor meer informatie  

kunt u terecht bij:   

Nynke Schulp 

nynke.schulp@vu.nl 

www.vital.environmentalgeography.nl 



  

OPTIMALISATIE VAN  

LANDSCHAPS-FUNCTIES  
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Wat zijn scenario’s? 

Scenario’s worden vaak 

gebruikt  als methode om 

stil te staan bij de mogelijke 

uitdagingen voor een ge-

bied in de toekomst en om 

alvast na te denken over 

beleid dat nodig is dit te 

beïnvloeden en (eventueel) 

te sturen. Omdat de 

Kromme-Rijnstreek niet op 

zichzelf staat, hebben we 

besproken wat twee 

verschillende mondiale sce-

nario’s kunnen betekenen 

voor de Kromme-

Rijnstreek. Deze mondiale 

scenario’s geven inzicht in 

de mogelijke uitdagingen 

waar de Kromme Rijn-

streek mee geconfronteerd 

zou  kunnen worden. 

 

Bewoners en landeigenaren van de Kromme-Rijnstreek bepalen dus deels zelf hoe 

het landschap eruit ziet, maar daarnaast wordt de toekomst van de regio ook sterk 

beïnvloed door externe factoren. Klimaatverandering bijvoorbeeld, de 

bevolkingsgroei, maar ook de internationale markt voor landbouwproducten. In 

twee workshops hebben we ideeën ontwikkeld over wat die externe factoren kunnen 

betekenen voor de regio. Omdat “voorspellen moeilijk is, vooral als het over de 

toekomst gaat”, aldus Johan Cruijff, hebben we twee heel verschillende scenario’s 

besproken: een scenario dat gekenmerkt wordt door economische groei, vrije han-

del, en technische innovatie waarbij een schaalvergroting van het landschap 

plaatsvindt, en een scenario waarin de nadruk op duurzame ontwikkeling ligt en 

kleinschalige landschappen worden beschermd en gestimuleerd. In een eerdere 

nieuwsbrief hebben we al een aantal resultaten besproken, maar we zijn de scenar-

io’s nog verder aan het analyseren.  

In een vervolgstap is de levering van ecosysteemdiensten door het landschap in deze 

scenario’s in kaart gebracht met computermodellen. We hebben gekeken naar habi-

tat voor de kamsalamander, bestuiving door insecten (essentieel voor fruitbomen), 

grasproductie, CO2-vastlegging, en mogelijkheden die het landschap biedt voor rec-

reatie.  
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In beide scenario’s zijn er ecosysteemdiensten die afnemen en andere die toenemen. 

De benodigde uitbreiding van stedelijk en ruraal bebouwd gebied legt druk op de 

mogelijkheden voor CO2-vastlegging, terwijl land prioritiseren voor natuur positief 

uitwerkt voor de mogelijkheden voor recreatie en de beschikbare habitat voor 

zeldzame soorten en bestuivers.  

Alles bij elkaar lijkt het grootschalige scenario meer ecosysteemdiensten te leveren 

dan het kleinschalige scenario, maar worden deze ecosysteemdiensten niet geleverd 

op de plek waar ze nodig zijn. Mogelijkheden voor recreatie nemen bijvoorbeeld toe 

op meer afgelegen plekken waar je niet zo makkelijk komt en habitat voor bestuiv-

ers verbetert op plekken waarvandaan het voor een bij te ver vliegen is naar een 

boomgaard.  

In het kleinschalige landschap worden ecosysteemdiensten juist wél geleverd daar 

waar ze nodig zijn.  

 

Voor meer informatie  

kunt u terecht bij:   

Nynke Schulp 

nynke.schulp@vu.nl 

www.ufz.de/tale 



  

OP ZOEK NAAR EEN INTEGRALE AANPAK VOOR  

BEHEER BESCHERMDE GEBIEDEN 
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Multifunctionaliteit is een van de bepalende kenmerken van de Utrechtse Heuvel-

rug en de Kromme Rijnstreek. Vaak is er sprake van conflicterende belangen waar 

het de vraag naar verschillende landschapsfuncties betreft. Daardoor wordt in som-

mige landschapsfuncties minder of zelfs helemaal niet voorzien. Het blijkt vaak 

moeilijk een goede balans te vinden tussen de uiteenlopende eisen en wensen die 

aan een landschap worden gesteld. Daarom is het van groot belang om nieuwe 

0plossingen te vinden die ervoor zorgen dat de kwaliteit van afzonderlijke land-

schapsfuncties niet afneemt en die tegelijkertijd rekening houden met de verschil-

lende perspectieven van alle belanghebbende partijen. Welke ideeën hebben deze 

groepen over de ontwikkeling van het gebied? Wat zijn de gevolgen van deze ideeën 

op de voorziening in de verschillende functies? Is het haalbaar om sommige of mis-

schien zelfs al deze ideeën te verwezenlijken? Kunnen we samen een gemeenschap-

pelijke visie ontwikkelen? Wat zijn de mogelijke manieren om deze visies te realise-

ren? Dit zijn enkele van de vragen die we hopelijk samen met sommigen van jullie 

zullen behandelen in het kader van het nieuwe ENVISION-project, waarmee we in 

2019 van start zijn gegaan. ENVISION is een driejarig internationaal project met 

partners en studiegebieden in Spanje, Zweden, de VS en Duitsland. Het doel van 

het project is om samen met belanghebbenden een inclusieve aanpak te ontwikke-

len voor het beheer van beschermde gebieden en de omliggende landschappen.  

Voor meer informatie  

kunt u terecht bij:   

Anna Filyushkina 

anna.filyushkina@vu.nl 

www.inclusive-conservation.org 

In de loop van 2020 zullen we sommigen van jullie 

uitnodigen om deel te nemen aan workshops waarin 

we zullen spreken over de plannen en ideeën die jullie 

hebben voor het gebied en de gevolgen die deze ideeën 

mogelijkerwijs hebben voor de verschillende land-

schapsfuncties. Ook zullen we de mogelijke strategieën 

bespreken om de plannen uit te voeren.   
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CONTRACTEN VOOR DE  LEVERING VAN  

PUBLIEKE GOEDEREN DOOR BOEREN  

 

 

 

Het leveren van publieke 

goederen verwijst naar een 

goed dat individuen genie-

ten zonder daarvoor te beta-

len.   

Een publiek goed heeft twee 

belangrijke kenmerken: het 

is niet-uitsluitbaar (iedereen 

heeft vrije toegang) en niet-

rivaliserend (gebruik van de 

één beperkt niet het gebruik 

van de ander). 

Voorbeelden van publieke 
goederen die boeren leveren: 

 waterkwaliteit en be-
schikbaarheid waarbor-
gen  

 zorgdragen voor een ge-
zonde bodem door erosie 
en degradatie tegen te 
gaan  

 biodiversiteit bevorderen  

 een mooi landschap om 
in te recreëren 

  

Meer informatie en op de hoogte blijven van de laatste ontwikke-

lingen? Stuur een email, bezoek onze website of volg ons via 

Facebook:                 facebook/Console.project 

Voor meer informatie  

kunt u terecht bij:   

Kina Harmanny 

kina.harmanny@vu.nl 

www.console-project.eu 

Om de levering van publieke goederen te bevorderen, worden soms contracten afgesloten die 

boeren faciliteren bij het leveren van die diensten. Een voorbeeld hiervan is het betalen van 

een hogere melkprijs voor weidegang van koeien of het belonen van vogelbeschermende 

maatregelen. Verschillende partijen kunnen deelnemen aan deze overeenkomsten, zoals 

melkproducenten, (lokale) overheden, ngo’s maar ook supermarkten of burgerinitiatieven.  

Naast het produceren van voedsel leveren boeren ook een belangrijke bijdrage aan de lever-

ing van zogenaamde ‘agri-milieu publieke goederen’. De Europese Unie wil voor de hervorm-

ing van het landbouwbeleid inzicht krijgen in contracten die duurzame, effectieve en ef-

ficiënte levering  ondersteunen. De komende jaren zal er in dit kader door het EU-project 

CONSOLE onderzoek worden gedaan in 13 Europese landen, waaronder Nederland. Op dit 

moment is er sprake van te lage levering van publieke goederen, omdat levering vaak 

gepaard gaat met grote uitdagingen, zoals trade-offs tussen verlaging van de milieudruk  en 

winstgevendheid van de boerderij, tijdsvertraging tussen het moment van actie en impact, en 

een mismatch tussen schaal van actie en bijbehorende effecten. 

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST 

Op de lange termijn is het streven om innovatie te stimuleren in de duurzame levering van 

publieke goederen in de landbouw. Om dit te bereiken wil de EU effectieve en efficiënte sa-

menwerkingsmodellen ontwerpen en testen en daarnaast een contractueel kader ontwikkelen 

ter ondersteuning van de implementatie door meerdere actoren.  
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Om dit te bereiken, maakt CONSOLE een inventarisatie van sterke en zwakke punten van be-

staande initiatieven in casestudies, en door een enquête af te nemen onder landeigenaren en 

andere belanghebbenden. In de enquête hopen we te achterhalen welke contractvormen het 

meest aantrekkelijk zijn voor de verschillende partijen, en het meest effectief zijn.  
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