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Verzonden: zondag 10 juli 2022 17:02 
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Onderwerp: T.a.v. Mw Van der Wal, minister voor natuur en stikstof e.a. betrokkenen bij de 
uitvoering van Agenda Natuurinclusief omwille van een natuurinclusief plan voor Ontwikkelgebied 
Galgenwaard 
Urgentie: Hoog 
 
Geachte mevrouw Sluiter, 
 
Wilt u svp deze mail doorgeven aan mevrouw Van der Wal. Onze dank daarvoor! 
 
 
 
Geachte mevrouw Van der Wal,  
Geachte betrokkenen bij de implementatie en uitvoering van Agenda Natuurinclusief, 
 
De alarmklok luidt: het is één minuut voor twaalf… 
 
Medio juni jl. presenteerde U als minister voor Natuur en Stikstof de Agenda Natuurinclusief. 
Samen met uw ministerie zetten zich ook vele andere betrokken organisaties hiervoor in. 
 
Daarentegen wordt nú, deze zomer, door de Gemeente Utrecht besloten over drie opties voor het 
Ontwikkelgebied Galgenwaard Utrecht (zie www.participatiegalgenwaard.nl en specifieke 
ontwerptekeningen in de bijlagen 1,2,3). Deze drie opties zijn gepresenteerd met als argument dat nieuwbouw 
in Utrecht onontkoombaar is en met de bedoeling om Utrecht Oost ‘nog levendiger’ te maken.  Uit de 
noodkreet aan de raadsleden van de Gemeente Utrecht d.d. 3 juli jl. (zie bijlage A) moge blijken dat dit traject 
zowel inhoudelijk, als ook procedureel, evenals beleidsmatig tegen de stroom in gaat en niet aansluit bij de 
uitgangspunten van de Agenda Natuurinclusief door onder meer: 

- de oevers van de Kromme Rijn te willen verbreden t.k.v. het historische Jaagpad 
- bruggen over de Kromme Rijn willen aanleggen met verstoring van de ecologische zone tot gevolg 
- (woon-)torens te willen bouwen van o.a. 150 m en 109 m hoog (zie bijlage 3). Er wordt niet gekeken 

naar alle nieuwbouw en herbestemming die reeds gaande is in Utrecht Oost.  
Hoe is dit mogelijk?  
 
Deze plannen moeten herzien worden vanuit het integrale perspectief van de Agenda 
Natuurinclusief, willen we het kind niet met het badwater weggooien. 
Daarom verzoeken wij U dringend om de uitvoering van de plannen voor het Ontwikkelgebied 
Galgenwaard een halt toe te roepen, zodat er een natuurinclusief plan ontwikkeld kan worden. 



 
“Wat ik fantastisch zou vinden is dat ecologie, dus alles wat om ons heen leeft, opschuift van de rand 
van de maatschappij naar het centrum van de maatschappij.” Citaat Nico Wissing uit filmpje van NL 
Greenlabel:  'In 2030 willen we de waarde van groen in de leefomgeving verdubbeld 
hebben!'  https://youtu.be/idR3SjYoDkA  . 
 
In de hoop dat deze noodkreet op vruchtbare bodem valt, verblijven wij, 
 
Met de meeste hoogachting, 
Karin Sorbi 
Mirjam Sorbi 
bewoners Utrecht Oost 
 
 
Bijlage A = brief/mail aan raadsleden Utrecht e.a. betrokkenen plus stakeholders Galgenwaardtraject 
Bijlage 1 = proces participatie Ontwikkelgebied Galgenwaard 
Bijlage 2 = thematische zonering Galgenwaard 
Bijlage 3 = stedenbouwkundige schetsen Galgenwaard 
 
aan: 
Judith Sluiter, directeur Communicatie van het Ministerie LNV 
 
b.c.c. aan: 
Mw Christianne van der Wal-Zeggelink, minister Natuur en Stikstof 
Prof. dr. Herman Wijffels, em. hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering, 
Universiteit Utrecht 
 
c.c. aan: 
Provinciale Staten, provincie Utrecht 
Provincie Utrecht 
NL Green Label 
Heijmans Vastgoed 
Ballast Nedam Development 
Nederlands Instituut voor Natuureducatie 
Staatsbosbeheer            
Natuurmonumenten 
Vogelbescherming Nederland 
St. Lippe Biesterfeld Natuurcollege 
Wageningen Universiteit & Research (WUR) 
Willem Beekman 
Lodewijk Hoekstra 
Maarten Kaales 
St. Krommerijn Park Utrecht 
Raadsleden Gemeente Utrecht 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
Participatie Galgenwaard 
Groen Oost 
Herman Kampers 
 
 
 





Ad 3) Aangezien er op zo veel fronten bouwplannen zijn In Utrecht dient zich de vraag aan of er 
vanuit samenhang of gefragmenteerd naar de diverse projecten wordt gekeken. De indruk ontstaat 
dat juist dat laatste, en wel bewust, gebeurt. 
Daarnaast vernemen wij graag antwoord op de vraag hoe natuurbeleid, in concreto reductie stikstof 
in overeenstemming te brengen is met al deze ambitieuze bouwplannen van de gemeente Utrecht. 
 
Graag vernemen wij uitsluitsel hierover. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mirjam Sorbi 
Karin Sorbi 
omwonenden Galgenwaard 
 
 
Verzonden aan: 'secretariaatburgemeester@utrecht.nl' <secretariaatburgemeester@utrecht.nl>; 
'griffie.gemeenteraad@utrecht.nl' <griffie.gemeenteraad@utrecht.nl>; 'm.van.hall@utrecht.nl' 
<m.van.hall@utrecht.nl>; 'raadsleden@utrecht.nl' <raadsleden@utrecht.nl>; 
'j.kleinrensink@utrecht.nl' <j.kleinrensink@utrecht.nl>; 'm.koning@utrecht.nl' 
<m.koning@utrecht.nl>; 'm.de.pagter@utrecht.nl' <m.de.pagter@utrecht.nl>; 
'r.van.der.zweth@utrecht.nl' <r.van.der.zweth@utrecht.nl>; 'j.zwinkels@utrecht.nl' 
<j.zwinkels@utrecht.nl>; 'm.van.heuven@utrecht.nl' <m.van.heuven@utrecht.nl>; 
'ruud.maas@utrecht.nl' <ruud.maas@utrecht.nl>; 'marianne.mantel@utrecht.nl' 
<marianne.mantel@utrecht.nl> 
CC: 'Monique van Vugt' <monique@salentyn.nl>; 'Willem Suyker' <wsuyker@xs4all.nl>; 
'kampershj@wxs.nl' <kampershj@wxs.nl>; 'info@groenoost.nl' <info@groenoost.nl>; 
'krommerijnpark@xs4all.nl' <krommerijnpark@xs4all.nl>; 'Wim Kok' <wpwkok@planet.nl>; 
'Marloujager@outlook.com' <Marloujager@outlook.com>; 'info@participatiegalgenwaard.nl' 
<info@participatiegalgenwaard.nl> 
 
Bijlagen  
Foto 1 Galgenwaard – uit Presentatie dd 13 december 2022 - 1 

 
 



Foto 2 Galgenwaard – uit Presentatie dd 13 december 2022 - 2 

 
 
Foto 3 Galgenwaard – uit Presentatie dd 14 februari - 1 

 
 
Foto 4 Galgenwaard – uit Presentatie dd 14 februari - 2 

 










