
Beste statenleden van de Provincie Utrecht, 
 
Graag wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om mijn mening te geven in het kader van de 
kadernota 2018 die binnenkort vast wordt gesteld. In alle visies van de verschillende partijen over 
deze nota lees ik dat het beter gaat met de economie, dat er weer geld is om te investeren. Partijen 
verschillen over hoe het geld besteed moet worden, maar alle partijen hebben daarbij oog voor 
natuur en milieu. 
 
Het is daarom een goed moment om het beleid uit 2011 dat natuur en cultuur wegzette als linkse 
hobby bij te stellen. Beleid in de provincie gaat over de grote lijnen, maar die hebben vergaande 
consequenties voor concrete plannen. Ik kan me voorstellen dat de concrete gevolgen van beleid niet 
allemaal te overzien zijn voor de volksvertegenwoordiging in de Provinciale Staten. Daarom vraag ik 
uw aandacht voor een van die plannen en de gevolgen ervan voor natuur, milieu en omwonenden: 
Nieuw Wulven. 
 
Nieuw Wulven is in het kader van RodS (Recreatie om de Stad) en de Ecologische Hoofdstructuur  (nu 
NNN) rond de eeuwwisseling aangelegd ten noorden van Houten. Het is in korte tijd een prachtig 
natuurgebied geworden met een grote biodiversiteit. Heel veel mensen, kinderen en volwassenen, 
jonge en oud, genieten op uiteenlopende manieren van dit mooie stukje nieuwe natuur: wandelen, 
fietsen, vogels kijken, fotograferen, sporten…. Kinderen leren spelenderwijs heel veel over de natuur 
in het speelbos. Het zijn voor gezinnen leuke en goedkope uitstapjes. Ze komen grotendeels op de 
fiets en nemen zelf eten en drinken mee. Het is een van de weinige plekken op fietsafstand van 
Houten, Utrecht en Bunnik voor de zogenaamde groene en blauwe groep recreanten: mensen die 
gewoon willen genieten van de natuur, die de rust en stilte zoeken, de natuur willen beleven en leren 
kennen in al zijn verscheidenheid. 
 
RodS zijn aangelegd met geld van de Rijksoverheid en provincie vanwege het belang voor gezondheid 
en welzijn om buiten te kunnen recreëren. N.a.v. de bezuinigingen onder Bleekers is de 
verantwoordelijkheid voor natuur bij de Provincie gelegd en die wil na 2018 de RodS niet meer 
financieren. Concrete gevolg is dat er in Nieuw Wulven horeca moet komen die zoveel gaat 
opbrengen dat het gebied ervan kan worden onderhouden. En om dat te faciliteren moet er ook nog 
eens een afslag komen vanaf de Rondweg en een grote parkeerplaats, mede met het argument dat 
daarmee Amelisweerd ontlast zou worden. Dat de beide doelen gehaald zouden worden met dit plan 
is niet onderbouwd. Dit alles is in strijd met het bestemmingsplan en is besloten zonder dat 
belanghebbenden (bezoekers van Nieuw Wulven en omwonenden) daar weet van hebben. 
De gevolgen zijn dramatisch en onomkeerbaar: er gaat een net ontwikkeld stukje prachtige natuur 
verloren, het betekent een ernstige aantasting van de flora en fauna, het eigen karakter van Nieuw 
Wulven gaat verloren, het creëert meer autoverkeer  wat slecht is voor milieu en gezondheid en in 
strijd met het klimaatakkoord (co2uitstoot, fijnstof, lawaai, energieverbruik, minder beweging…), het 
creëert onveilige situaties op de Rondweg (bv kinderen die vanaf de geluidswal de rondweg 
oversteken om in het speelbos te spelen), het tast het leefklimaat en de gezondheid aan van 
omwonenden. 
 
Mijn dringende verzoek: herzie dit beleid. Investeer weer in de RodS want die zijn erg belangrijk voor 
mens en natuur. Dat hoeft niet veel geld te kosten en levert ook indirect geld op. Zorg voor 
verscheidenheid in RodS zodat ook de doelgroep met een blauwe en groene lifestyle aan hun trekken 
komt. Zet de financiering van Nieuw Wulven ook na 2018 voort zodat dit unieke stukje natuur 
behouden blijft. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke van Eijkeren  




