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Samenvatting visie Heel de Heuvelrug ‘ontdek het palet’ 
 
De Utrechtse Heuvelrug en Het Gooi vormen samen Heel de Heuvelrug, na de Veluwe 
het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Regionale partijen maken zich 
gezamenlijk sterk voor het herstel en versterken van de eenheid, kwaliteit en 
uitstraling van Heel de Heuvelrug. Dit heeft geleid tot deze gebiedsvisie Heel de 
Heuvelrug: Ontdek het Palet! Het uitwerken van de visie in concrete opgaven en 
maatregelen vindt plaats in het meerjaren gebiedsprogramma. 
 
De gebiedsvisie schetst het streefbeeld voor 2025 en stelt prioriteiten voor de komende 
jaren. Met één visie voor de gehele Heuvelrug worden identiteit, kansen en ambities voor 
de Heuvelrug krachtig neergezet. Regionale partijen hebben het volgende streefbeeld 
2025 voor ogen: 
 
Heel de Heuvelrug kan in 2025 ervaren worden als een samenhangende eenheid,
zowel voor mens als natuur. Functies en eigenschappen die 'des Heuvelrugs' zijn komen 
samen in een afwisselend palet: wonen in het groen, afwisseling, uitgestrektheid, 
romantiek, aansluitende routenetwerken, robuustere natuur met veel verschillende 
biotopen, herkenbare cultuurhistorische verhaallijnen en identiteiten, een innovatieve 
wellness sector, een passende en aansprekende recreatieve sector en kunst. 
 
Om de ambitie Heel de Heuvelrug waar te maken is een drietal speerpunten benoemd 
voor de ontwikkeling van het gebied in de komende jaren: verbinden, onderscheiden en 
ontdekken. De speerpunten zijn strategieën om de ambitie te verwezenlijken. 
 
Verbinden betekent het ontwikkelen en versterken van de Heuvelrug als een 
samenhangende en herkenbare eenheid. Voor de natuur gaat het daarbij om het 
ontwikkelen van aaneengesloten natuurgebied, dat in verbinding staat met omliggende 
natuurgebieden. Het verbinden van de Heuvelrug via de flanken met het omliggende 
laagland is een kans die vanuit de visie Heel de Heuvelrug opgepakt wordt. Verbinden 
van stad en land betekent het beleefbaar maken van de Heuvelrug voor lokale en 
regionale bezoekers. Aaneengesloten routenetwerken en het vertellen en zichtbaar 
maken van de gezamenlijke geschiedenis van het gebied dragen daar aan bij. Verbinden 
is ook ontwikkelen en promoten van één Heuvelrug uitstraling. 
 
Onderscheiden gaat over het (in onderlinge samenhang) versterken van de diversiteit 
en authenticiteit van de verschillende karakteristieken op de Heuvelrug. Op de Heuvelrug 
worden zes identiteitsgebieden onderscheiden: Het Gooi, Vorstelijke Schakel, Militaire 
Landschap, Besloten Rug, Stichtse Lustwarande en De Ontmoeting. De zes kleuren 
(identiteiten) vormen samen één palet: Heel de Heuvelrug. In deze identiteiten worden 
cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten versterkt op een specifiek thema. Met dit 
speerpunt wordt tevens ingezet op de ontwikkeling en onderscheiding van rustige en 
meer levendige gebieden voor mens en dier. Deze zonering biedt kansen voor de 
ontwikkeling van een divers ecologisch palet aan biotopen en belevingen. 
 
Ontdekken. De unieke combinatie van uitgestrekte natuur en rijke cultuurhistorie op de 
Heuvelrug zijn in de toekomst goed zichtbaar en beleefbaar, door de realisatie of herstel 
van bijvoorbeeld uitkijktorens, doorkijkjes en zichtlijnen. Ontdekken kan door het 
vergroten van de diversiteit in het aanbod, zowel op het gebied van recreatief aanbod, 
cultuurhistorie als in natuurlijke rijkdom. Bezinning, ontspanning in het groen en kunst 
werden van oudsher op de Heuvelrug 'ontdekt', dit zal ook nu weer versterkt worden. 
 
Naast een kwalitatieve omschrijving van het streefbeeld en de uitwerking van de 
toekomstige ontwikkeling via de drie speerpunten, is de ambitie voor 2025 tevens 
weergegeven in een zoneringkaart. De zonering geeft het wensbeeld weer ten aanzien 



van de intensiteit van het gebruik door zowel mens als natuur in 2025. De zones 
'levendig', 'gemoedelijk', 'rustig' en 'stil' hebben hun eigen karakteristiek, sfeer en 
dynamiek. Bij zoneren gaat het enerzijds om gedragsbeïnvloeding, anderzijds biedt het 
handvatten voor de sturing van concrete ontwikkelingen op de Heuvelrug. Dit wordt 
gedaan aan de hand van recreatieve mobiliteitsgeleiding, locatiekeuze van 
voorzieningen en het verstrekken van informatie op de juiste plaats. Een systeem van 
poorten en groene entrees waar bezoekers opgevangen worden, ondersteunen de 
zonering. De poorten passen in uitstraling en thematiek bij het identiteitsgebied 
waarbinnen het gelegen is en versterken daarmee het karakter van het betreffende 
identiteitsgebied. 
 
Deze visie is afgerond op 4 november 2009 middels ondertekening van het Convenant 
Heel de Heuvelrug 2009, waarin de betrokken partijen hebben aangegeven dat zij de 
intentie hebben om dit streefbeeld te realiseren. De visie zal samen met het bijbehorende 
Gebiedsprogramma Heel de Heuvelrug aan zowel de regionale partners als de beide 
provincies Utrecht en Noord-Holland ter goedkeuring en vaststelling worden aangeboden 
medio 2010. 


