
Geacht statenlid, 
 
Dit jaar bestaat het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 15 jaar. Een bijzonder gebied met hoge 
natuurwaarden, waardevolle landschappen en buitenplaatsen. In ons gebied is een belangrijk 
deel  van de geschiedenis van Nederland nog altijd zichtbaar. Dit waardevolle gebied wordt alom 
gekoesterd. Men woont en werkt er graag en het recreatieve en toeristische gebruik nemen nog altijd 
toe. Natuur en landschap zijn een waarde op zich. Maar ze vormen ook één van de pijlers onder de 
economische waarde van het gebied. En dus moeten we de Utrechtse Heuvelrug koesteren.   
 
Het gebied staat echter sterk onder druk. En dat is de reden waarom de verschillende gebiedspartijen 
(eigenaren, gemeenten, provincie, ondernemers) de afgelopen periode hard hebben gewerkt aan 
nieuwe ambities en oplossingsrichtingen. (Gemeente)grens overschrijdende samenwerking is meer 
dan ooit essentieel: natuur stopt niet bij de grens, recreanten genieten van het hele gebied en de 
effecten van ruimtelijke ontwikkelingen zijn breed voelbaar. Willen we de kwaliteit van het gebied op 
pijl houden en ook voor de generaties na ons behouden dan zijn nieuwe oplossingen nodig.  In de 
Samenwerkingsagenda 2019-2020 die met inbreng van gebiedspartijen en inwoners tot stand is 
gekomen beschrijven wij onze ambities, doelstellingen en projecten voor de komende twee jaar. Daar 
gaan we aan werken, en de resultaten gaan het verschil maken. Eén Nationaal Park, van Gooimeer 
tot Grebbeberg, is geen doel op zich. Het helpt ons wel om een veelvoud aan uitdagingen aan te gaan 
en kansen te grijpen.  
 
Bent u benieuwd wat die ambities inhouden, en welke rol of verantwoordelijkheid uw gemeente heeft 
in deze? Wilt u meer weten over de samenhang tussen het Nationaal Park en de opdracht van uw 
gemeente aan het Nationaal Park inzake recreatieve routes en paden? Of wilt u meer weten over de 
eerste stappen in een stevige samenwerking met Vitens? Of hoe 350 vrijwilligers zorgen voor zeer 
gewaardeerde mountainbike routes èn een substantiële financiële bijdrage aan projecten in het 
Nationaal Park?  
 
Op 17 en 21 september organiseren wij informatiebijeenkomsten voor raadsleden en statenleden 
waarin wij antwoord geven op uw vragen. Beide avonden beginnen om 18.00 uur en zijn rond 21.00 
uur afgelopen. 

- 17 september: Productiebedrijf Soestduinen Vitens, Van Weerden Poelmanweg 2, Soest 
- 21 september: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 | 3941 EP Doorn  

 
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers willen wij u verzoeken om uw 
aanwezigheid door te geven via info@np-utrechtseheuvelrug.nl. Voor algemene vragen kunt u contact 
opnemen met Trudie de Boef via telefoonnummer 030-2582236. 

 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Janine Caalders 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
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