
Geen kanoroute over de 

Nieuwe Hakswetering
maart 2017



Nadelen effecten kanoroute

• Doelsoorten: Ree (gidssoort) en water- en 

weidevogels.

• Verlies van stepping stones.

• Verlies van rust- en foerageergebieden.

• Verlies van broed- en vluchtplaatsen voor 

watervogels (afstand 200 m).

• Nadeel voor natuurbeheerders en agrariërs 

(betreding gebieden / afval e.d.).



Werkgroep Faunapassages Zeist 

Zuid-West

• Platform van lokale natuurgroepen en 

belanghebbenden en geinteresseerde 

burgers;

• Verzamelt informatie over faunaroutes;

• Stimuleert aanleg faunavoorzieningen op de 

juiste plaatsen;

• Volgt de ontwikkelingen;



Wat wij duidelijk willen maken

• Het gebied aan weerszijden van de Nieuwe 

Hakswetering vervult een belangrijke 

ecologische functie. Verstoring moet 

worden tegengegaan

• Kanoën kan op de grotere Kromme Rijn. De 

Blikkenburgervaart, de Zeister en Biltse 

Grift en Nieuwe Hakswetering zijn niet 

geschikt vanwege de ecologische effecten.



De grote Lijn:

De grote lijn



De Nieuwe Hakswetering is onderdeel van 

een ecologische verbinding in groter verband



Groene wegen tussen Zeist en De Bilt



Landgoederenzone tevens 

natuurkernen in het gebied

• Rhijnwijck;

• Wulperhorst

• Blikkenburg

• Niënhof

• Lage Grond/Oostbroek

• Vollenhove

• Sandwijck



De MER-commissie Groenraven-

Oost heeft opgemerkt:

• Bedoelde landgoederenzone is binnen Groenraven-
Oost echter het laatste nog rustige deel van het 
landelijk gebied. Zo beschouwd zou de aanleg van 
de paden de nu nog aanwezige zonering in 
Groenraven-Oost juist teniet doen.

• Bovendien moet deze zone volgens de 
inrichtingsopgave beter gaan functioneren als 
ecologische verbindingszone.



Omgeving Nieuwe Hakswetering



Fauna-

routes 

Zeist 

Zuid-

West



Dagelijkse routes van de dieren



Menselijk gedrag
Mensen houden zich niet aan regels



Gemotoriseerde sloep bij het Wildviaduct



Betreding van het natuurgebied bij het Wildviaduct



Uitlaten van de hond bij het Wildviaduct



Met een groep varen bij het Wildviaduct



Mensen houden zich niet aan regels



Mensen houden zich niet aan regels





Ook meldingen van:

• barbecuen op de oevers door vaarders bij 

het Wildviaduct A28

• Dancefeesten onder het Wildviaduct A28.



Een goede balans is nodig

Zonering is nodig:

• Ontsluiten waar het kan.

• Rustgebieden waar het moet.

• Borging van handhaving.



Zonering Liniepark Rijnsweerd



Wandelen vanaf Slot Zeist op oude en nieuwe paden



Beleid

• Landinrichtingsplan Groenraven-Oost.

• Structuurvisie Zeist.

• Gebiedvisie De Bilt Zuid.

• Landschapsontwikkelingsplan KR+.



Ecologische 

verbindingen in de 

Structuurvisie 2020

van Zeist

tussen de A28,

de A12 en de 

Utrechtse Heuvelrug.



Detail kaart Structuurvisie 


