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VU-Onderzoek “Kromme Rijn”
Geachte belanghebbende/geïnteresseerde,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief over ons onderzoek naar landschapsgebruik in het Kromme Rijngebied. Met deze brief willen we u informeren over de
voortgang van onze onderzoeksprojecten.
Het Kromme-Rijngebied wordt intensief gebruikt. In het gebied komen verschillende functies samen, waaronder recreatie en landbouw. Ook is het de woonplaats
van vele schillende vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren. Wanneer een gebied
verschillende functies gelijktijdig moet vervullen, kunnen er echter conflicten tussen deze functies ontstaan. We hebben daarom een model ontwikkeld dat een balans tussen de verschillende landschapsfuncties van het Kromme-Rijngebied probeert te vinden om zo de conflicten te minimaliseren.
Om de afwegingen tussen de landschapsfuncties goed te kunnen modelleren, onderzoeken we verschillende landschapsfuncties in detail. In de afgelopen periodes
hebben we daarom onderzoek gedaan naar recreatie in het Kromme-Rijngebied.
Op basis van een enquête hebben we een typologie van recreanten gemaakt. Een
dergelijke typologie is een hulpmiddel om gerichte natuurbeheerstrategieën te formuleren die rekening houden met de verschillende gebruikers en hun voorkeuren.
Een ander thema waar we ons mee bezig houden is de duurzame intensivering van
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zoeken hoe de belanghebbenden in de Kromme-Rijnstreek een rol spelen in het
omgaan met de uitdagingen die duurzame intensivering met zich mee zou brengen.
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 u op verschillende manieren naar uw input vragen. Een goede samenwerking tussen onderzoek en lokale belanghebbenden voor ons van groot belang is. We hopen u dan ook
snel weer te ontmoeten.
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RECREATIE BINNEN HET KROMME RIJNGEBIED
In de afgelopen periode hebben wij ons onderzoek gedaan naar recreanten in
het Kromme-Rijngebied. We hebben 200 recreanten op verschillende locaties
(o.a. Rhijnauwen, Verdronken Bos, Langbroek, Wijk bij Duurstede) gevraagd
naar hun voorkeuren voor landschap en activiteit. Recreëren mensen bijvoorbeeld graag langs het water of in het bos? Is er een voorkeur voor wandelen of
fietsen of bijvoorbeeld picknicken? Uit de verzamelde gegevens kon ‘de typische recreant’ in het Kromme Rijngebied worden geïdentificeerd.

“Samen met mijn hond wandel ik elke dag in het Kromme-Rijngebied. Het is heerlijk om hier
in het mooie, gevarieerde landschap buiten te zijn. In de open graslanden heeft de hond alle
ruimte. Ik vind het altijd leuk om de schapen en koeien in de weilanden te zien staan.”
(56-jarige, vrouwelijke respondent uit Odijk)
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WELKE GROEPEN RECREANTEN ZIJN ER IN HET GEBIED?

WELKE TYPES
RECREANTEN ZIJN ER?

De gemaksrecreant

Er is reden aan te nemen
dat recreanten onderver-

Activiteiten:

Reisbereidheid:

deeld kunnen worden in

0-8km

verschillende groepen op
basis van hun voorkeuren
voor landschap en activi-

Voorkeurslandschappen:
Aantrekkelijke landschappen met grasland, bomenrijen en
weilanden met koeien, schapen en andere boerderijdieren.

teit. We hebben aan de
hand van de gegevens uit
de enquête een dergelijke
onderverdeling

gemaakt.

Daarbij keken we vooral

De “dagje weg” recreant
Activiteiten:

Reisbereidheid:

naar de voorkeuren van de

>75km

recreanten voor bepaalde
landschapselementen
(denk aan boomgaarden,
rivieren,

wilde

dieren),

Voorkeurslandschappen:
Cultuurlandschappen met mogelijkheden voor
sportrecreatie. Favoriete landschapselementen zijn boomgaarden en dorpen.

maar ook naar de verschillende activiteiten die de
groepen uitvoeren. Tot slot
waren we geïnteresseerd in
de

sociaal-economische

achtergrond

van

De cultuur/ natuurrecreant
Activiteiten:

Reisbereidheid:

8-75 km

iedere

groep.
Voorkeurslandschappen:
Zowel cultuurlandschappen als wildernis gekenmerkt door
rivieren en water, bos en wilde dieren.
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OPTIMALISATIE VAN LANDSCHAPSFUNCTIES
Het Kromme-Rijngebied is een gebied dat intensief wordt gebruikt en dat gelijktijdig allerlei verschillende functies
moet vervullen. Daardoor zullen er onvermijdelijk conflicten tussen de verschillende functies ontstaan. Terwijl fruitteelt bijvoorbeeld heel aantrekkelijk is voor de ‘dagje weg recreant’, kan een intensief en grootschalig landbouwlandschap juist minder aantrekkelijk zijn voor de ‘gemaksrecreant’ en ten koste gaan van biodiversiteit. Dit betekent in
andere woorden dat het gebied niet in gelijke mate in iedere functie kan voorzien. We hebben daarom een model
ontwikkeld dat een balans tussen de verschillende landschapsfuncties probeert te vinden en zo de conflicten minimaliseert.
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Het optimalisatiemodel wijst de

Het model brengt in kaart in welke mate verschillende maatregelen in de land-

geïdentificeerde maatregelen toe

bouw verschillende landschapsfuncties ondersteunen. Deze maatregelen heb-

aan percelen om zo 3 verschillen-

ben we samen met u tijdens de workshops en persoonlijke interviews geïden-

de landschapsfuncties te maxi-

tificeerd. Het gaat hier om veranderingen in het landbouwsysteem

maliseren:

(conventioneel/biologisch) en het beheer van landschapselementen (agrarisch

 Fruitteelt
 Esthetische kwaliteiten van het
landschap
 Biodiversiteit (bijv. habitat van
de kamsalamander)
Verder minimaliseert het model
eventuele negatieve gevolgen voor
de melkveehouderij. Daarna rekent het model uit hoe de hele
4

4 presteert op deze functies.
regio
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natuurbeheer), het uit productie nemen van grasland (landbouwgrond naar
natuur) en ten slotte een combinatie van deze maatregelen.

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?

Het model laat zien dat een
combinatie

van

de

maatregelen zowel de habitat
van de salamander als de
Model-experiment 1:

pr oduct i e

n e me n

v an

grasland heeft voornamelijk
Boomgaard productie (%)

Esthetische aantrekkelijkheid (%)

Salamanders (%)

Combinatie van maatregelen

fruitteelt verbetert. Het uit

positieve invloed op de habiModel -experiement 2:
Uit productie nemen van
grasland

tat van de salamander maar
nauwelijks op fruitteelt. Veranderingen

in

de

land-

bouwproductie hebben een
Model -experiment 3:
Veranderingen in het
landbouwsysteem

positief effect op fruitteelt,
maar is minder effectief voor
het verbeteren van het leefgebied van de salamander.

Weideland (pasture production) %

“Ruimtelijke verschillen kunnen dienen als input in het planningsproces om te verkennen waar
conflicten minder groot zijn en/of meer synergiën mogelijk zijn.”
Vervolgens hebben we de resultaten van het optimalisatiemodel

Welke gebieden staan in het
natuurbeheerplan aangemerkt

vergeleken

met

de

maatregelen die in het huidige

voor omvorming naar natuur?

natuurbeheerplan zijn verwerkt.
De resultaten laten zien dat het
natuurbeheerplan

(dat

voor-

namelijk is toegespitst op natuurbescherming) verbeterd kan
In hoeveel % van de oplossingen

worden

door

rekening

te

is een natuurbeheersmaatregel

houden met aanvullende land-

toegewezen aan een gebied?

schapsfunties (bijv. recreatie,
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landbouw).
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DUURZAME INTENSIVERING VAN DE LANDBOUW
Wat zijn scenario’s?
Scenario’s
gebruikt

worden

Scenario 1: Een duurzame wereld

vaak

als methode om

stil te staan bij de mogelijke
uitdagingen voor een gebied 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

t wee

verschillende mondiale scenario’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.
Een scenario waar mondiaal gezien duurzaamheid belangrijk is, leek uit de discussies
op onze workshop goed te passen bij de Kromme-Rijnstreek. In zo’n scenario is de
bevolkingsgroei relatief laag, net als de economische groei. Consumptie zal niet veel
toenemen en een circulaire economie wordt de standaard. Een risico voor de regio is
een te hoge regeldruk, maar aan de andere kant lijken er veel mogelijkheden te zijn
om op bedrijfsniveau of in de zuivel-of fruit keten te verduurzamen. Ook lijkt er in
zo’n scenario veel ruimte en interesse te zijn voor regionale marketing. Dat leidt
samen tot een redelijke rendabiliteit van de landbouwsector in de KrommeRijnstreek, gecombineerd met een aantrekkelijk landschap en een versterkte biodiversiteit, terwijl de broeikasgas-uitstoot van de landbouwsector waarschijnlijk niet
veel zal dalen.
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Scenario 2:Groei, handel en techniek

Een scenario dat meer georiënteerd is op internationale handel lijkt juist tot veel minder
broeikasgasuitstoot te leiden door een grote efficiëntieslag. Omdat in dit scenario de
bevolking sterk toeneemt, zullen ook Utrecht en de dorpen in de Kromme-Rijnstreek
moeten uitbreiden en dat gaat ten koste van het landschap in het gebied. Tegelijkertijd zal
de landbouwsector nog verder moeten intensiveren, wat niet de voorkeur heeft voor de
regio en zorgt voor meer nadruk op productie en minder op het landschap.
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