
4. Zuidflank Utrechtse Heuvelrug - Stichtse Lustwarande

Behouden en versterken landschappelijke en ecologische 
kwaliteiten historische landgoederen en buitens op bijzondere 
gradiënt met herkenbare korrels 

Behouden en herstellen landschappelijke lijnen dwars op de 
heuvelrug; zichtassen, waterlopen, sprengen, schaapsdriften, 
lanen

Behouden bos en natuurgebied op bijzondere gradiënt

Behouden open engen

Behouden en versterken half open kampen- en 
slagenlandschappen ( bos, kavelgrens-, weg- en 
erfbeplantingen en open ruimten)

Ontwikkelen nieuwe natuur, deels al uitgevoerd via o.a. 
Groenraven Oost

Ontwikkelen nieuwe natuur in zoekgebieden, behouden 
landschappelijke afwisseling

Ontwikkelen evz (beleid (1) en aanvullend (2))

 
Behoud en ontwikkelen ecoduct in groene corridor 

Behouden en versterken externe verbinding heuvelrug met 
omgeving en gradiënt naar de uiterwaarden

Behouden zicht op de heuvelrug

Versterken van kavelgrensbeplanting van houtwallen en singels

Versterken beleefbaarheid en herkenbaarheid forten

6. Kromme Rijn

Behouden afwisselend karakter Kromme Rijn en haar oevers en 

stroomruggen (agrarisch gebruik, begeleidende beplantingen, 

natuuroevers, nevengeulen, bosjes, kernen)

Verbeteren waterkwaliteit, bevaarbaarheid en aanlegplaatsen 

Behouden en ontwikkelen natuurvriendelijke oevers

Ontwikkelen evz

Verder uitbouwen Kromme Rijn, jaagpad met pleisterplaatsen, 

herbergen en dwarsverbindingen

Zoekzone voor Kromme Rijn fietspad

Versterken ruimtelijke samenhang kern - landschap

Behoud en ontwikkelen hoogstamboomgaard 

7. Oeverwallen en kommen Kromme Rijn

Behouden en versterken sterke landbouw met landschappelijke 
inpassing bebouwing en erven
 
Versterken groen karakter oude oost – west wegen op 
stroomruggen

Versterken eigen karakter oude dwarsdijken

Zoekzone ontwikkeling natuurvriendelijke oevers en wandelpad 
langs oude waterlopen

Aanleggen / herstellen kavelgrensbeplantingen in zoekzones 
natte komgebieden

Ontwikkelen evz (beleid (1) en aanvullend (2))

Behouden karakteristiek ontginnings- en bebouwingslint

Behouden en ontwikkelen hoogstamboomgaard op 
strategische plek bij kernen 

Ontwikkelen pleisterplaatsen langs Amsterdam Rijnkanaal

Ontwikkelen verbindend parklandschap nabij Houten

Behouden open landschap tussen Utrecht en Houten

Versterken beleefbaarheid en bereikbaarheid forten

Ontwikkelen liniefietsroute
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Drie landschappen:

 Veenweidegebied

 Utrechtse Heuvelrug

 Kromme Rijngebied 
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Negen deelgebieden:

1. Veenweidegebied

2. Utrechtse Heuvelrug

3. Gelderse Vallei

4. Zuidflank Utrechtse Heuvelrug - Stichtse Lustwarande

5. Langbroekerwetering

6. Kromme Rijn

7. Oeverwallen en kommen Kromme Rijn

8. Kom Schalkwijk

9. Lekdijk en uiterwaarden
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