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Toelichting concept inrichtingsplan bufferzone Schraallanden langs de Meije  
 

 

Waarom dit ontwerp?  

Dit document is een beknopte toelichting op het eerste ontwerp voor de bufferzone Schraallanden 

langs de Meije. Het betreft de inrichting van de gebieden van de zone rondom het Natura 2000-

reservaat Schraallanden langs de Meije (kortweg Schraallanden op de kaart). De bufferzone is 

opgedeeld in een Oostelijke, Zuidelijke en Westelijke bufferzone. Deze zijn in bezit van 

Staatsbosbeheer.  

 

De drie bufferzones worden in dit plan ingericht als natuur en vormen een buffer tussen het Natura 

2000-reservaat en het omliggende gebied dat in agrarisch gebruik is. Hiermee wordt enerzijds beoogd 

om, voor blauwgraslanden schadelijke, voedingsstoffen uit het omliggende agrarische gebied tegen te 

houden. Anderzijds wordt het daardoor mogelijk, om op basis van het vastgestelde peilbesluit van het 

waterschap, een effectiever peilbeheer te voeren. Hierdoor vermindert schadelijke verdroging. De 

natuurkwaliteit neemt daarmee zowel in het reservaat als in de bufferzones toe.  

 

Het eerste ontwerp is tot stand gekomen na uitvoerig onderzoek naar de bodemgesteldheid, de 

(grond)waterstanden en -kwaliteit. Ook is gesproken met diverse direct omwonenden en 

verantwoordelijke (overheids)organisaties. Dit is een eerste ontwerp en kan, op basis van 

vervolgonderzoek of vragen en opmerkingen uit de omgeving, nog worden aangepast. 

 

Welke maatregelen worden genomen?  

Hieronder wordt per bufferzone aangegeven welke maatregelen worden getroffen om dit plan te 

realiseren. Ook wordt er toegelicht welke algemene maatregelen genomen worden.  

 

Maatregelen Oostelijke bufferzone  

Op dit moment wordt dit gebied beheerd als kruiden- en faunarijk grasland. In de beoogde 

nieuwe situatie wordt dit grotendeels omgevormd naar dynamisch moeras en nat schraalland. 

Dit wordt bereikt door een aangepast (intensiever) beheerregime, er wordt dus niet 

afgegraven. Het waterpeil wijzigt niet en blijft flexibel tussen de -2,40m en -2,45m NAP.  



 

 

Maatregelen Zuidelijk bufferzone  

Op dit moment wordt dit gebied beheerd als kruiden- en faunarijk grasland en vochtig 

hooiland. In de beoogde nieuwe situatie wordt dit grotendeels dynamisch moeras en voor 

kleinere delen nat schraalland. Een deel blijft ook kruiden- en faunarijk grasland. Dit wordt 

voornamelijk bereikt door een aangepast (intensiever) beheerregime. Ook wordt er op 5,3 

hectare 10 á 15 centimeter afgegraven om, voor de natuur ongewenste, voedingstoffen in de 

bodem af te voeren. Het waterpeil wijzigt niet en blijft -2,30m NAP.  

 

Maatregelen Westelijke bufferzone  

Op dit moment wordt dit gebied beheerd als kruiden- en faunarijk grasland. In de beoogde 

nieuwe situatie wordt dit deels dynamisch moeras en deels nat schraalland. Dit wordt 

voornamelijk bereikt door een aangepast (intensiever) beheerregime. Ook wordt er een klein 

gedeelte afgegraven om, voor de natuur ongewenste, voedingstoffen in de bodem af te 

voeren. Het waterpeil wordt hier, in lijn met het peilbesluit van het waterschap, flexibel 

verhoogd tot tussen de -2,50m en -2,58m NAP 

 

Maatregelen algemeen 

Om de waterhuishouding te verbeteren en het beheer beter uit te kunnen voeren worden door 

het hele gebied diversie (kleine) maatregelen getroffen. Zo worden dammen verwijderd, 

verbeterd en gerepareerd. Er worden beheerpaden aangelegd en opgeknapt. Er worden 

stuwen vervangen en geplaatst en er worden kleine greppels en/of dwarssloten gegraven.  

 

Het resultaat van deze maatregelen is dat de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied beter 

beschermd wordt tegen verdroging. Ook wordt de kwaliteit van de natuur in de bufferzone verhoogd, 

waardoor de natuur ook daar meer kansen krijgt dan nu.  

 

Voor meer informatie over de natuurtypen kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland, dynamisch 

moeras en nat schraalland verwijzen we graag naar de website van Bij12.  

 

Natuurtype Nat Schraalland: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-

landschap/natuurtypen/n10-vochtige-schraalgraslanden/n10-01-nat-schraalland/  

Natuurtype Dynamisch Moeras: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-

en-landschap/natuurtypen/n05-moerassen/n05-04-dynamisch-moeras/  

Natuurtype Kruiden en Faunarijk Grasland: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-

landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02/  

 

Hoe houden we rekening met landschap en recreatie?  

Landschappelijke structuren worden verbeterd door overbodige dammen in het verkavelingspatroon te 

verwijderen en nieuwe dammen zoveel mogelijk uit zichtlijnen te houden. Beheerpaden worden zo 

minimaal en subtiel mogelijk aangelegd om het open landschap te behouden. Om openheid te 

behouden worden er geen struwelen aangelegd en zal het dynamische moeras op basis van 

natuurlijke ontwikkeling ontstaan, maar wel binnen het bestaande verkaveling patroon. De sloten in 

het projectgebied blijven behouden. 

 

De Schraallanden langs de Meije zijn en blijven niet toegankelijk voor recreanten. Openstelling van dit 

storingsgevoelige en kleinschalige gebied is niet wenselijk. Vanaf de Meije is het gebied goed 

zichtbaar. Dit kan in de toekomst worden versterkt, maar is geen onderdeel van dit project.  

 

Waar vind ik meer informatie?  

Meer informatie over het ontwerp, de maatregelen en de plannen kunt u vinden op 

https://www.provincie-utrecht.nl/schraallanden-langs-de-meije. Ook kunt u contact opnemen met de 

projectleider van de provincie Utrecht (Maarten Pouwel, maarten.pouwel@provincie-utrecht.nl, 

0628277213) of de projectleider van Staatsbosbeheer (Maarten van der Valk, 

m.valk@staatsbosbeheer.nl, 0622982993). Bij hen kunt u ook terecht voor vragen op opmerkingen 

over het ontwerp en het vervolg van het project.  
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