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Aan: De fractievoorzitters van de formerende, politieke partijen in de Provinciale Staten van 

          Utrecht (GL, CDA, D66, PvdA en CU) 

 

Van: Initiatiefgroep ‘Heuvelrug in Goede Banen’ 

 

           

          Maarsbergen, 26 april 2019 

 

 

Onderwerp: Inrichting N-wegen binnen Nationaal park Utrechtse Heuvelrug op 60 km/u 

 

Geachte fractievoorzitters, 

 

Op dit moment richt u zich op de formatie van een College van Gedeputeerde Staten en de 

opstelling van een coalitieprogramma.  

Zoals bekend uit verschillende inspreekmomenten de afgelopen jaren binnen de Provinciale 

Staten van Utrecht heeft de initiatiefgroep ‘Heuvelrug in Goede Banen’ als doel om op een 

constructieve wijze de Gemeentelijke en Provinciale besturen te ondersteunen en te 

inspireren door zienswijzen die gebaseerd zijn op een integrale visie op de Utrechtse 

Heuvelrug.  

Graag brengen wij vanuit ons burgerinitiatief u het volgende onder de aandacht. 

 

Er zullen voor de komende periode belangrijke keuzes moeten worden gemaakt om de 

samenleving perspectief te bieden op een duurzame toekomst. Met meer mensen, meer 

woningen en meer bedrijven, en als gevolg van grote transities op het terrein van onder 

andere energie, klimaat en water, zal de druk op het grondgebied van de provincie sterk 

toenemen. Er zal meer ruimte nodig zijn om te wonen, te werken en te recreëren. 

Tegelijkertijd zal de behoefte aan ruimte, rust en recreatiemogelijkheden toenemen. Om die 

reden is het van cruciaal belang dat er in de provincie gebieden zijn die als een ´groene long´ 

kunnen functioneren. Het gebied tussen Maarsbergen-Leersum-Doorn-Maarn is zo´n groene 

long. Dit gebied is een kerngebied van het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug. In dit gebied 

kunnen mensen en dieren tot rust komen. 

 

Als de druk in veel gebieden in de provincie de komende jaren verder oploopt, zijn er 

maatregelen nodig om de rustige kernen in het Nationaal park te versterken. Door middel 

van deze brief doen wij bij u het pleidooi om hiervoor ingrijpende maatregelen te nemen. 

Een van de belangrijkste maatregelen die genomen moet worden is het verluwen van de N-

wegen die het Nationaal park dwars doorsnijden. Het verlagen van de snelheid op de N225, 

de N226 en de N227 ten zuiden van de A12 naar 60 km/u zal een grote bijdrage leveren aan 

de robuustheid, de stilte en de recreatieve beleefbaarheid van het Nationaal park. Ook de 

veiligheid van mens en dier zullen daar in hoge mate mee gediend zijn, zonder dat de 

bereikbaarheid daardoor in het gedrang komt. En de doorstroming van het verkeer op deze 

wegen door de verlaging tot 60 km/u verbeteren. Het streven is dat hierdoor een positieve 

uitstraling optreedt voor het gehele gebied dat tot het Nationale park behoort. 
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Wij verzoeken u om in het coalitieprogramma maatregelen op te nemen voor het robuust 

maken van het kerngebied van het Nationaal park tussen Maarsbergen-Leersum-Doorn-

Maarn. In het bijzonder gaat het daarbij om verluwingsmaatregelen door verlaging van de 

snelheid naar 60 km/u op genoemde N-wegen in het kerngebied van het Nationaal park. 

Tevens verzoeken wij u om in de financiële paragraaf een toereikend budget op te nemen 

om deze wegen in te kunnen richten op 60 km/u. 

 

Hoogachtend, 

 

Dick Schumer 

Initiatiefgroep ‘Heuvelrug in Goede Banen’ 

Scherpenzeelseweg 4 

3953 MB Maarsbergen 

Email: schum266@planet.nl 

 

 




