
















Schaalsprong Groen en Landschap Equivalent oppervlakte (ha) of aantal 
 

A) Nieuwe recreatiegebieden met natuurwaarden nabij de 
woonomgeving incl. (zwem)water en bos. Dit is 550 ha met 
een over-programmering van 30% zoals ook gehanteerd 
wordt in de pijler verstedelijking. 

715 ha nieuw 

B) Groene inrichting van recreatieve + ecologische 
verbindingen door de U16, als robuuste aaneengesloten 
groenstroken of als ‘stepping stones’, waarbij we ervan 
uitgaan dat 50% van de getekende verbindingen al bestaat. 
Een deel van deze opgave is in bestaand stedelijk gebied te 
realiseren zodat het bijdraagt aan 15-20% van het bebouwde 
gebied als groen of water ten behoeve van natuur in de stad, 
klimaatopgaven en een gezonde aantrekkelijke leefomgeving. 

1.742 ha nieuw 

C) Nieuwe grote kunstwerken (ecoduct, faunapassage, brug 
of tunnel) voor recreatieve en ecologische doelen om 
grootschalige barrières te kruisen. 

19 stuks fietsduct, 3 stuks ecoduct,  16 
stuks kleine faunapassages 

D) Nieuwe natuurkerngebieden in te richten als stepping 
stones (elk van ca 30 ha) 

210 ha nieuw 

E) Invulling van de nog niet gerealiseerde Groene 
Contourgebieden op hiervoor aangewezen landbouwgronden 
in de U16 via herinrichting en ecologisch beheer.  

1.318 ha nieuw  

F) Herstel erfbeplanting/kleine landschapselementen a 
2.500 m2 op 20 % van de 2.500 erven, gespreid te realiseren 
in de agrarische landschappen. 

125 ha nieuw  

Totaal te realiseren nieuw areaal recreatie en natuur 4.110 ha  
G) Natuurgericht beheer van nog eens 10.000 km oevers (4 
meter breed slootkantbeheer op het perceel). 

4.000 ha ecologisch beheer 











































































































 

 

 

 
Naamaanduiding 

 
Beschrijving Meekoppelkansen

1 Blauwe Krans Stelling v Amsterdam 
 

inundatielandschap, forten, polders, plassen, bufferzone 
Amsterdam-Utrecht, Hollandse Plassen en Natte As 

ecoducten/bruggen

2 Polderscheg Woerden-Breukelen 
 

Woerden-Breukelen, Oude Rijn-Vechtstreek, stroomrug en 
veenweide, zwemplas en dagrecreatiegebied 

zwemwater, A12 zone, 
lange Linschoten, 
ecoducten in
dieren

3 Hollandsche Ijsselscheg 
 

Ijsselzone, dooradering zuidelijke regio Utrecht, 
routeknooppunt en dagrecreatiegebied 

A12 zone, water en klimaat, 
Rijnenburg, plan H IJssel

4 Waterliniescheg (Houtense Vlakte-
Noorderpark) 

 
 recreatiegebied Maarschalkerweerd/Houten/Laagraven, 
forten, landbouw en natuur, slagenlandschap  

sport, klimaat
zwemwater en buffers, A12 
zone/station NHW, 
ecoducten/tunnels/bruggen

5 Groene Zoom Vijfheerenlanden 
 

landschap met natuur, landbouw en recreatie ecoducten 

6 Groen Raamwerk Heuvelrug-Lekzone natuur, fruitteelt en recreatie fruitpark Cothen, in
uitstapplekken dieren

7 Agrarisch landschap  
 

 lanen en 20% van 2.500 erven a 2.500 m2, 
landschapselementen, weidepercelen en bodemkwaliteit 

bodemdaling en klimaat, 
pilot onderwaterdrainage, 
NOVI ge

7 Levendige boerensloten  
 

slotkantbeheer netwerk van sloten en vaarten, 
 

          



Meekoppelkansen 
  

Oppvl 
groene 
contour 
(ha) 

Oppvl impuls 
550 ha 
recreatiegebied 
(ha) 

Oppvl 
impuls 
landschap 
(ha) 

Oppvl 
Gebieden 
(ha) 

Oppvl 
totaal 
(ha) 

ecoducten/bruggen plassen verbinden: moeraszones en 
struinpaden 

 

357 
38 

 
10720 

 

zwemwater, A12 zone, 
lange Linschoten, 
ecoducten in-uitstapplek 
dieren 

vergroten en verbinden: extra bos 
en zwemplas, paden 

 

89 

45 
 

6409 
 

A12 zone, water en klimaat, 
Rijnenburg, plan H IJssel 

vergroten en verbinden: extra bos 
en zwemplas, paden 

 

267 
255 

 
3570 

 

sport, klimaat- en 
zwemwater en buffers, A12 
zone/station NHW, 
ecoducten/tunnels/bruggen 

vrijwaren, vergroten en verbinden: 
extra bos en zwemplas, paden 

 

267 

306 
 

8942 
 

ecoducten  versterken en verbinden: extra 
waterbuffer bos en moeras en 
paden 

 

267 

42 
 

7203 
 

fruitpark Cothen, in-
applekken dieren 

verbinden: extra bos en natuurzones 
met paden 267 

29 14956 

bodemdaling en klimaat, 
pilot onderwaterdrainage, 
NOVI gebied 

versterken en verbinden: oevers en 
extra 
erfbeplanting/landcshapselem. 

 

267 

 
125 29652 

 

10.000.000 4  
   

4000 
    1783 715 125 81452 

 



 

 

 

Nr. Naamaanduiding 
 

Beschrijving 

a Natte As / Vinkeveenseplassen - Loosdrechtse pl. 
 

Robuuste verbinding plassen en moerassen
b Kromme Mijdrecht/ Amstelzone 

 
oeverzones en moerasbosjes

c Lek buitendijks  
 

Robuuste verbinding uiterwaarden
d Utrechtse Heuvelrug 

 
Robuuste verbinding bossen    

    

    

    

e Breukelen noord - Oud Aa-Loosdrechtse plassen 
 

moeraszone en bosvakken
f Breukelen zuid/Heuvelrug Egelshoek - Kockengen - Oude Rijn  

 
moeraszone en bosvakken

g Oevers boerensloten Kamerik en Bijleveld - zie gebiedsopgave G 
 

natuurlijke oevers en aangepast beheer perceelsranden
h Lopikerwaard Nwe Wetering-Willeskop-Benschoper wetering en dwars 

 
moeraszone en bosvakken

i Lopikerwaard lansing wetering en dwars 
 

moeraszone en bosvakken
j Zouweboezem/polder Achthoven/Ameide/Lek 

 
moeraszone en bosvakken

k Bolgerijnen - Lek 
 

moeraszone en bosvakken
l Diefdijk-Linge: zie verbinding 10 

 
moeraszone en bosvakken

m Everdingen - Houten 
 

moeraszone en bosvakken
n Houten noord  - ARK 

 
bos en waterlopen 

o Laagraven -  Driebergen: zie verbinding 1 
 

bos en waterlopen 
p De Bilt - Bunnik: zie verbinding 1 

 
bos en waterlopen 

q Kromme Rijn zuid: zie verbinding 7 
 

moeraszone en bosvakken
r Heuvelrug - Sterkenburg-Dwarsdijk- ARK - Lek 

 
moeraszone en bosvakken

s Heuvelrug - Sandenburg - ARK- Lek 
 

moeraszone en bosvakken
t Heuvelrug - Amerongwetering 

 
moeraszone en bosvakken

u Langbroekerwetering 
 

moeraszone en bosvakken
v A12 zone/Rijnenburg/Rijerscop 

 
moeraszone en bosvakken

w Hollandsche Ijssel/Oude Rijn 
 

moeraszone en bosvakken
x Haarrijnseplas/Oud Zuilen 

 
moeraszone en bosvakken

y Laagraven/Lek 
 

moeraszone en bosvakken
z Knoop Maarn-Maarsbergen 

 
moeraszone en bosvakken

aa Heuvelrugvallei kanaal 
 

moeraszone en bosvakken
bb Driebergen / Kromme Rijn 

 
moeraszone en bosvakken

cc Doorn / Kromme Rijn 
 

moeraszone en bosvakken
dd Nederrijn / Leersumscheplassen 

 
moeraszone en bosvakken

ee Nederrijn 
 

moeraszone en bosvakken
ff Loosdrechtse Plassen/ Lage vuursche 

 
moeraszone en bosvakken

gg Lek / Diefdijk 
 

moeraszone en bosvakken
hh Kromme Rijn Noord / Rijsburgerwetering 

 
moeraszone en bosvakken

ii Marickenland / Groot Mijdrecht 
 

moeraszone en bosvakken
jj Blauwe Krans Stelling  v A. 

 
moeraszone en bosvakken

kk Loosdrechtse Plassen/ Bilthoven 
 

moeraszone en bosvakken
ll Merwedekanaal 

 
moeraszone en bosvakken    

    

    

I Natuurkerngebied Kromme Rijn-Odijk 
 

moeraszone en bosvakken: elz, es, (knot)wilg kruidenrijk grasland en poelen
II Natuurkerngebied Kromme Rijn 

Midden/Oosteromsedijkje 

 
iepen abelenbos met kruidenrijk grasland aansluiting op bestaande bos

III Natuurkerngebied  Kromme Rijn Caspargauw 
 

Iepenbos met kruidenrijk grasland 
IV natuurkerngebied Rijnenburg 

 
griend, moeras en plas 

V Natuurkerngebied Reijerscop 
 

moeras, schraalgrasland en plasdras 
VI Natuurkern Lopikerwaard 

 
griend, moeras en plas 

VII Natuurkern Diefdijk VHL 
 

griend, moeras en plas     

    

    



Opmerking/meekoppelen 
 

Lengte (m) breedte in (m) opp (m2)  
 

Robuuste verbinding plassen en moerassen 
  

7616 500 3808000 
 

oeverzones en moerasbosjes 
  

16500 500 8250000 
 

Robuuste verbinding uiterwaarden dijkversterking 
 

50800 500 25400000 
 

Robuuste verbinding bossen NPUH 
 

40334 500 20167000 
 

    
57625000 m2     
57,625 km2     
5762,5 ha       

moeraszone en bosvakken 
  

6520 50 326000 
 

moeraszone en bosvakken 
  

24200 50 1210000 
 

natuurlijke oevers en aangepast beheer perceelsranden bodemdaling tegengaan 
     

moeraszone en bosvakken wateraanvoer westNL 
 

14600 50 730000 
 

moeraszone en bosvakken wateraanvoer westNL 
 

18600 50 930000 
 

moeraszone en bosvakken dijkversterking 
 

11900 50 595000 
 

moeraszone en bosvakken dijkversterking 
 

4300 50 215000 
 

moeraszone en bosvakken NHW Eruit: dubbeling 
    

moeraszone en bosvakken NHW 
 

5670 50 283500 
 

  
7770 50 388500 

 
 

Eruit: dubbeling 
    

watervraagstuk Eruit: dubbeling 
    

moeraszone en bosvakken 
 

Eruit: dubbeling 
    

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

7672 50 383600 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

8834 50 441700 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

4420 50 221000 
 

en bosvakken NPUH 
 

10900 50 545000 
 

moeraszone en bosvakken 
  

13600 50 680000 
 

moeraszone en bosvakken 
  

8510 50 425500 
 

moeraszone en bosvakken 
  

3400 50 170000 
 

moeraszone en bosvakken 
  

5430 50 271500 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

9011 50 450550 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

4040 50 202000 
 

bosvakken NPUH 
 

1780 50 89000 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

3050 50 152500 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

12000 50 600000 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

6050 50 302500 
 

moeraszone en bosvakken 
  

5300 50 265000 
 

moeraszone en bosvakken 
  

9160 50 458000 
 

moeraszone en bosvakken 
  

11300 50 565000 
 

moeraszone en bosvakken 
  

7700 50 385000 
 

moeraszone en bosvakken 
  

9190 50 459500 
 

moeraszone en bosvakken 
  

4200 50 210000 
 

moeraszone en bosvakken 
  

8800 50 440000 
 

  
247907 

 
12395350 m2     
12,40 km2     
1239,54 ha 

moeraszone en bosvakken: elz, es, (knot)wilg kruidenrijk grasland en poelen 
    

300000 
 

iepen abelenbos met kruidenrijk grasland aansluiting op bestaande bos 
    

300000 
 

    
300000 

 
    

300000 
 

    
300000 

 
    

300000 
 

    
300000 

 
    

2100000 m2     
2,1 km2     
210 ha 



0 Buitenpoorten NS stations Abcoude, Breukelen, Vleuterweide, Woerden, Vaartsche Rijn, Bunnik, Driebergen Zeist, Den Dolder, 
Houten Castellum, Hollandse Rading,  

1 verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, 
2 verbinding Stelling van Amsterdam 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen

3 verbinding Oude Hollandse Waterlinie/Groene 
Hart 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen

5 verbinding flank Heuvelrug/Stichtse 
Lustwarande 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen

6 verbinding Lekdijken 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen
7 verbinding Kromme Rijn (limes) 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen

8 verbinding Oude Rijn (limes) 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen
9 verbinding Amsterdam Rijn Kanaal 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen

10 verbinding Diefdijk en Linge 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen
11 verbinding Hollandsche IJssel 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen

12 verbinding Vechtzone 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen
13 Rondje Utrecht 

 
ommetjes via bestaande paden     

    
    

14 Snelfietsroutes Utrecht - Breukelen 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

15 Snelfietsroutes Utrecht - Woerden 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

16 Snelfietsroutes Utrecht - Vianen 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

17 Snelfietsroutes Utrecht - Culemborg 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

18 Snelfietsroutes Utrecht - Maarn 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

19 Snelfietsroutes Utrecht - De Bilt 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

20 Snelfietsroutes Utrecht - Hilversum 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

21 Snelfietsroutes Mijdrecht/Breukelen 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, 
berm/bomen 10 m 

22 Snelfietsroute Utrecht – Veenendaal   comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, 
berm/bomen 10 m     

    

    



Abcoude, Breukelen, Vleuterweide, Woerden, Vaartsche Rijn, Bunnik, Driebergen Zeist, Den Dolder, 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

87100 50 4355000 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

23700 50 1185000 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

67300 50 3365000 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

27780 50 1389000 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

50800 50 2540000 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

25900 50 1295000 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

22400 50 1120000 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

48700 50 2435000 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

19400 50 970000 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

21050 50 1052500 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

31770 50 1588500 
 

      
  

425900 
 

21295000 m2     
21,30 km2     
2129,50 ha 

  

SOM TOTALEN  
  

Totaal oppervlakte natuurkernen 
   

210 ha 
Totaal oppervlakte recreatief groen bij de 
woonkernen 

   

715 ha 

Totaal oppervlakte groene verbindingen (Bij 50% van de ha voor verbindingen) 
  

1742 ha 
Totaal lengte groene verbindingen (Bij 50% van de km voor verbindingen) 

  

394 km 
Totaal oppervlakte landschapselementen/erven 

   

125 ha 

fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
  

15300 10 153000 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
  

15040 10 150400 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
  

13930 10 139300 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
  

15960 10 159600 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
  

20200 10 202000 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
  

11900 10 119000 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
  

7300 10 73000 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
  

14500 10 145000 
 

 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene  Eruit: dubbeling. Zie recreatieve verbindingen 5.      
  

114130 
 

1141300 m2     
1,141 km2     
114,13 ha 








