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Toelichting zoekgebieden natuur-, bos en
watercompensatie

Inleiding
Uit de realisatie van project knooppunt Hoevelaken komt een compensatieopgave
voor natuur, bos en waterberging voort. De zoekgebieden en procesafspraken
voor deze compensatieopgave maken onderdeel uit van de tweede
bestuursovereenkomst, de BOK-2, tussen het Rijk, de provincies Utrecht en
Gelderland, en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk. BOK-2 wordt in mei 2013
ondertekend door de betrokken partijen.
Voorliggende memo vormt één geheel met de kaart “zoekgebieden natuur, bos en
water” in bijlage 1D van BOK-2 en zal als zodanig onderdeel uitmaken van de
overeenkomst. Tevens bevat deze memo de proceseisen die tijdens de
schetssessie aan de compensatieopgave gesteld zijn.
In de BOK-2 is in artikel 14 ingegaan op de compensatieopgave en wordt
doorverwezen naar bijlage 1d, de kaart Zoekgebieden.
I Opgave
Omvang
Rijkswaterstaat voert, in overleg met de Regio en het waterschap, de regie over
de definitieve invulling van de te realiseren natuur-, bos- en watercompensatie.
Het doel hiervan is de voornoemde compensatie te benutten voor een
gebiedsontwikkeling die zowel aansluit op de omgevingsdoelstelling van het
Project als een bijdrage levert aan de bredere Regio-ambities voor natuur en
landschap. Rijkswaterstaat streeft daarbij naar koppeling tussen de verschillende
soorten compensatie.
De omvang van deze opgave hangt af van het uiteindelijke ontwerp van het tracé
door de opdrachtnemer. Het Definitieve Ontwerp van de wegverbreding en de
aanpassing van het knooppunt komt naar verwachting beschikbaar in 2016. Op
basis van het referentieontwerp van RWS is een inschatting gemaakt van de
benodigde compensatie. Op verschillende plaatsen langs het traject zal natuur en
bos fysiek worden geraakt. Naar verwachting zal tussen de 20 en 50 hectare
natuur en bos gecompenseerd moeten worden.
Het waterbergingsgebied de Schammer, gelegen in de gemeente Leusden en
Amersfoort, zal ook worden aangetast door de bouw van het project knooppunt
Hoevelaken. Op basis van het referentieontwerp zal rond de 12 hectare van het
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gebied de Schammer nodig zijn voor de uitbreiding van de A28. Binnen het
aangetaste gebied (12 hectare) in het referentieontwerp is ongeveer 4 hectare
beschikbaar om alsnog te dienen als waterbergingsgebied. Hierdoor ontstaat er
een compensatieopgave van rond de 8 hectare op andere plekken, bovenstrooms
van de Schammer.
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Zorgvuldig gezamenlijk proces
Om te komen tot zoekgebieden voor de natuuropgave is in november 2012 een
deskstudie uitgevoerd naar vigerende beleidsstukken, zoals natuur- en
landschapsplannen en een analyse van GIS-gegevens, zoals de huidige
grondposities. Vervolgens heeft in november 2012 de schetssessie met
omgevingspartijen plaatsgevonden en zijn de kansrijke gebieden bepaald. Bij
deze schetssessie zijn de betrokken overheden en Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, het Gelders Landschap en het Utrechts landschap betrokken. De
elementen uit de deskstudie en de schetssessie hebben geleid tot voorliggend
voorstel.
II Proceseisen
Kwalitatieve voorwaarden
Bij realisatie van de compensatie dienen de volgende voorwaarden aantoonbaar
meegenomen te worden:
1. Alle te compenseren natuur dient te worden gecompenseerd met
inachtneming van onderstaande regelgeving. Voor Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) geldt dat dit binnen de aldaar van kracht zijnde provinciale verordening
moet vallen.
2. Zo mogelijk combineren van watercompensatie met natuurcompensatie
(gebied 2; De Schammer/ Verbinding Bloeidaal-Stoutenburg)
3. Herkenbaarheid: duidelijk zichtbare locatie van de compensatie en helder
moment van realisatie van de compensatiegebieden; vooruitlopend op het
definitief worden van de compensatieopgave middels het Tracébesluit
(voorzien in 2017).
4. Versterken van de combinatie natuur en recreatie
Kerngebieden compensatieopgave
In de schetssessie zijn drie gebieden aangewezen waarin in ieder geval natuur
gecompenseerd moet worden (dwingend). Belangrijke redenen voor het
aanwijzen van deze gebieden zijn herkenbaarheid en nabijheid, zowel van het
traject als de naastgelegen plaatsen. Het gaat hier om de volgende gebieden:
1. Rijksmonument Hoevelakense bos
2. De Schammer en Verbinding Bloeidaal-Stoutenburg
3. Heiligenbergerbeek/Centraal Buitengebied
Aanvullende gebieden natuurcompensatie
Waar bij de eerste drie gebieden een verplichting is tot het herkenbaar realiseren
van natuur (en water)opgave zijn de onderstaande gebieden facultatief:
4. (Voormalige) Robuuste Verbindingszone
5. Groenbuffer Vathorst Noord
6. Schoolsteegbosjes/Langesteeg
Het voorstel is gevisualiseerd op de kaart Zoekgebieden in bijlage 1D van BOK-2.
De hierboven gegeven nummers aan de gebieden komen overeen met de
nummers op de kaart Zoekgebieden.

Pagina 2 van 2

