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Kracht van het gebied 
Het buitengebied Maarsbergen heeft een grote potentie met betrekking tot eco-hydrologische (kwel) 
en biodiversiteit kwaliteiten (gradiënt). Tevens is de landschappelijke waarde van het kleinschalige 
agrarische cultuurlandschap ten noorden van Maarsbergen in 2010, in een (aangenomen) 
amendement, in de Structuurvisie vastgelegd. Ook daarom is het de ambitie van het Nationaal park 
uit te breiden met de flanken, en past het binnen de waterprincipes van BOVI 2050 (water als 
ordenend principe in de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij het systeemdenken centraal staat). 
De cultuurhistorische kwaliteit van het betreffende gebied is hoog; dit gebied is onderdeel van de 
uithof Merseberch die in 1134 werd gesticht. Op de dekzandruggen in dit gebied lagen toen al 
boerderijen met bijbehorende kavels die, eeuwen oud, nog steeds onaangetast zijn. Ook de 
waterlopen in dit gebied zijn historisch gezien uitzonderlijk: de Heijgraeff is waarschijnlijk de oudste 
gegraven waterloop (12e eeuw) aan de noordkant van de Utrechtse Heuvelrug. De Grift dateert uit de 
16e eeuw. In het landschap liggen ook nog een aantal natuurlijke waterlopen zoals de Wetering 
(Zwarte water). 
 

 
1. Kaart van 1716 van Allaert van Everdingen; De structuren in Maarsbergen zijn nog onaangetast 
 
 
Zeer risicovolle ontwikkeling in Maarsbergen 
Het NatuurNetwerk Nederland (NNN) in het gebied rond Maarsbergen staat onder grote druk (o.a. 
uitbreiding industrieterrein, bouw huizen, verbreding Rottegatsteeg Griftdijk, spoor ondertunneling 
etc.).  
Een projectontwikkelaar heeft in totaal 30 ha grond aangekocht ten noorden van Maarsbergen en hij 
heeft aangegeven binnen 5 jaar huizen te willen gaan bouwen op deze percelen (zie afbeelding 2). 
 



 
2. De rood ingekleurde gebieden zijn aangekocht door een Project ontwikkelaar. Groen ingekleurde 

gebieden behoren tot het NatuurNetwerk Nederland. 
 
Nog meer bouwen buiten de rode contouren van Maarsbergen ten noorden van de A12, ongeacht de 
proportie, zal de ‘doodsteek’ zijn voor het Natuurnetwerk Nederland aldaar en een groot eco-
hydrologisch risico geven voor het NNN, ook ten zuiden van de A12, dat is uitermate verontrustend. 
De urgentie om juist het vigerend internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. 
biodiversiteit, klimaatadaptatie etc. te bestendigen wordt de laatste tijd alleen maar groter. Tevens is 
de fusie van 7 dorpen tot de Gemeente Utrechtse Heuvelrug met een belangrijke reden gedaan; 
natuur als kernkwaliteit. Als het doel stedelijke, industriële en of infrastructurele ontwikkelingen in 
dit gebied zou zijn geweest, dan zou een fusie van Woudenberg - Maarn Maarsbergen 
vanzelfsprekend geweest zijn. Daarom zou een krachtige regiefunctie van de kernkwaliteit natuur 
altijd een strategisch uitgangspunt van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht 
moeten zijn. Dit is gedaan in de structuurvisie, en zou ook als uitgangspunt moeten dienen voor de 
Omgevingsvisie. 
 
Kansen 
De Nederlandse regering (Natuurambitie) en de Europese Unie (Green Deal) hebben zeer recent 
miljarden euro’s beschikbaar gesteld voor de uitdagingen zoals die ook in onze gemeente een 
cruciaal gegeven zijn zoals:   

 Tegengaan van de ernstige verdroging en herstellen kwelfunctie van de hogere zandgronden 
van de Utrechtse Heuvelrug;  

 Terugdringen stikstofbelasting op de kwetsbare natuur van de Utrechtse Heuvelrug;  
 Vastleggen CO2 in het belang van ons klimaat (CO2 wordt niet alleen vastgelegd in bomen 

maar ook in de organische stof van duurzaam beheerde/gebruikte bodems);  
 Tegengaan teruglopende biodiversiteit (natte gronden, duurzame bodems en natuurlijke 

begroeiing in de flanken van de Utrechtse Heuvelrug dragen sterk bij in vergroting en 
verbetering van het leefgebied van o.a. insecten en vogels). 

 
Een deel van het geld zal besteed worden aan het robuust maken van natuurgebieden (waarbij 
koppeling plaatsvindt met water- en klimaatdoelen). Gezien de potentie van dit gebied is het 
bijzonder effectief om geld uit dit budget vrij te maken voor natuurherstel ten noorden van 



Maarsbergen. Dit is tevens passend bij het huidige beleid van de provincie (Natuurbeheerplan) en  de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug (Structuurvisie). Het is ook een compensatie voor de grote last die al 
op Maarsbergen neerkomt als gevolg van de vele ontwikkelingen en grote infrastructurele druk op 
Maarsbergen.  
 
Aanbeveling 
In de Omgevingsvisies moet ondubbelzinnig, voor lange termijn het gebied veiliggesteld worden in 
het belang van eco-hydrologische waarden, natuur en klimaatadaptatie belangen, als wel het in 
stand houden van de huidige waarden van het gebied (bestemmingsplan OMMA). 
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