< Historisch beeld

Overzicht natuurpercelen
>

Herontwikkeling voormalig agrarisch bedrijf
Een agrariër in Langbroek heeft enkele jaren geleden zijn bedrijfs-

Ook de bebouwing is geheel geherstructureerd: de monumentale woning is

Het herontwikkelingsproject heeft een aanzienlijke kwalieitsverbetering

voering beëindigd. De overtollige bedrijfsgebouwen zijn gesloopt en

gerestaureerd, evenals de historische schuur en de hooiberg naast de wo-

voor de omgeving opgeleverd: een grote oppervlakte nieuwe natuur, ver-

voor de 26 hectare eigen grond die bij het bedrijf hoort is een integraal

ning. Een grote melkveestal en een varkensstal zijn gesloopt waardoor een

sterking van het cultuurhistorisch waardevolle landschap en vergroting

herinrichtingsplan gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van de verschil-

aanzienlijke ruimte- en landschapswinst is ontstaan. Als compensatie voor

van de recreatieve mogelijkheden. Voor de eigenaar heeft het bovendien

lende regelingen voor de herontwikkeling van voormalige agrarische

de sloop en de natuurontwikkeling zijn twee landelijke woningen gebouwd

gezorgd voor een mooie alternatieve inkomstenbron. Een prachtig voor-

gebouwen en terreinen, zoals ‘groen door rood’ en ‘ruimte voor ruimte’,

die zorgvuldig zijn ingepast in de omgeving.

beeld van een project waar iedereen beter van is geworden!

en de regeling Subsidie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV.
Door het gebied zijn enkele wandelpaden aangelegd, waardoor de mogeEen groot gedeelte van de gronden ligt in een door de provincie

lijkheden om vanuit Langbroek een ommetje te wandelen aanzienlijk zijn

Utrecht geplande ecologische verbindingszone. In het kader van het

vergroot. Naar aanleiding van een wens van de gemeente is een par-

herontwikkelingsplan zijn alle gronden omgevormd naar natuur en in-

keerplaats voor recreanten aangelegd, waarmee de parkeerdruk langs de

gericht met natuurtypen die kenmerkend zijn voor het Langbroekerwe-

Langroekerdijk is verminderd. Tot slot is er aan de Cothergrift een kanostei-

teringgebied. Dit zijn bijvoorbeeld schraal grasland, bloemrijk grasland,

ger aangelegd.

struweel en bos. De oorspronkelijke kavelstructuur wordt versterkt door
de bosblokken dezelfde breedte te geven als de oorspronkelijke kavels, 55 meter.
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