
 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vormt een 
uniek gebied in Nederland. Nergens gaan 
economie, natuur en cultuur zo nadrukkelijk en 
intensief samen.  

Dit Nationale Park raakt echter steeds verder 
onder druk. Mede doordat de inpassing van 
infrastructuur en de behoefte aan mobiliteit tot 
nu toe niet consequent in onderlinge 
samenhang wordt beschouwd met versterking 
van natuur en behoud van cultuur. Om ook toekomstige generaties te laten blijven genieten van dit 
prachtige gebied is dan ook naast visie, ook samenwerking en durf nodig.   

Daarom vindt op 22 januari 2020 op Landgoed Zonheuvel (Amersfoortseweg 98 in Doorn, tel. 0343-
473500) een toekomstgericht symposium plaats. Georganiseerd door Heuvelrug in Goede Banen 
(HiGB) in samenwerking met de Provincie Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. U 
wordt als bestuurder, beleidsmaker, expert, belangenbehartiger en betrokkene uitgenodigd omdat 
de tijd voor concrete maatregelen is aangebroken.  

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat mensen in een gezonde en veilige omgeving kunnen 
verblijven terwijl natuur en cultuur in dit gebied behouden blijven. Een kwestie van visie, 
samenwerking en durf. Want in een land met toenemende druk van bevolking, bebouwing en 
verkeer, is het een opdracht naar toekomstige generaties om de kwaliteit en de beleving van de 
Utrechtse Heuvelrug te behouden en zelfs te versterken. 

Programma Symposium Heuvelrug in Goede Banen - 22 januari 2020  

12.30 uur Inloop 

13.00 uur Welkom door de dagvoorzitter, Peter Reinders van Heuvelrug in Goede Banen 

13.15 uur Inpassing van wegen op de Utrechtse Heuvelrug voor milieu en klimaat.  
Door: Jan van Maarseveen, hoogleraar chemie aan de Universiteit van Amsterdam. 
 

13.45 uur Natuur en verkeer op de Utrechtse Heuvelrug.  
Door: Gerard Smit, expert ecologie en infrastructuur van Bureau Waardenburg 
 

14.15 uur Een ontspannen landschap voor dier, mens en auto.  
Door: Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht 
(PARK) 
 

14.45 uur  Pauze 

15.00 uur Plenaire gedachtewisseling onder leiding van de dagvoorzitter 

15.45 uur Slotwoord, uitgesproken door de Gedeputeerde mobiliteit van de Provincie Utrecht,  
de heer Arne Schaddelee 

16.00 tot 
16.30 uur 

Napraten en contacten leggen. 



 

 

 

Meld u zich (als u dit nog NIET heeft gedaan) aan bij: heuvelrugingoedebanen@gmail.com 

Vergeet bij uw aanmelding niet te vermelden welke organisatie of bedrijf u vertegenwoordigt.  

Wij zien uit naar uw komst en bijdrage aan de dialoog. 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de Provincie Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 

 

Dick Schumer, Heuvelrug in Goede Banen 

 

 
 

 

Routebeschrijving Landgoed Zonheuvel 

Landgoed Zonheuvel ligt aan de doorgaande weg tussen Maarn en Doorn. De directe nabijheid van 
een aansluiting op de A12 en taxidiensten vanaf intercity-NS-station Driebergen-Zeist garanderen 
een uitstekende bereikbaarheid. 

Amersfoortseweg 98 | 3941 EP Doorn | 0343-473 500 

 

 


