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Mondelinge bijdrage Heuvelrug in Goede Banen (HiGB) aan de 
Omgevingsvisie voor de Provincie Utrecht 

Inspraak Heuvelrug in Goede Banen op Omgevingsvisie Provincie 
Utrecht 

Ik ben Susan Claessens, betrokken bij het bewonersinitiatief Heuvelrug in 
Goede Banen. Heuvelrug in Goede Banen wil de kwaliteit èn 
herkenbaarheid van de Heuvelrug vergroten.  

De Utrechtse Heuvelrug is een prachtig, eeuwenoud gebied. Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug is hier onderdeel is van. De regio is rijk aan 
natuur en cultuurhistorie. Niet voor niets is het een nationaal park en een 
Geopark in oprichting. Het is een geliefd gebied om er te wonen, werken 
en recreëren. Maar het raakt steeds verder onder druk! Dit gaat ten koste 
van natuur, rust, stilte en dus de kwaliteit van dit gebied. Om ook 
toekomstige generaties hiervan te laten genieten zijn keuzes nodig. En 
vooral lef. U geeft in de omgevingsvisie precies aan waar wij voor willen 
pleiten: Niet alles kan overal en altijd!  

Mooie woorden, maar het komt bij de uitvoering van de omgevingsvisie 
aan op daden. Wij vinden dat de omgevingsvisie hier op sommige punten 
scherpere en concretere keuzes moet verwoorden. In onze schriftelijke 
inbreng zullen we hier verder op in gaan.  

Zeker in deze tijd is het belang van natuur, groen en rust groter dan ooit.  

Wat moet er voor HiGB concreet gebeuren?  

Wij hebben een visie met vier speerpunten. In het kort licht ik ze toe:  

1. Toon de moed om aan de omgevingsvisie concrete beleidsmatige 
consequenties te verbinden: de Utrechtse Heuvelrug kan niet alles 
voor iedereen zijn. Dit kan vorm krijgen onder de vlag van een 
Nationaal Park, mits alle betrokkenen “groen is het goud van de 
Heuvelrug” onderschrijven. Leer van vermaarde buitenlandse parken 
die zijn ontstaan omdat er visie en moed was: in Amerika 
bijvoorbeeld Yellowstone (1872), Yosemite en in Duitsland het Eiffel 
National Park.   
 

2. Verluw het verkeer door o.a. 60 km op N-wegen op de Heuvelrug. 
Dat is beter voor mens en dier. Bereikbaarheid moet maatwerk zijn 
(zie omgevingsvisie p. 93). Wel rust, stilte, schoonheid, ontspannen 
verblijven, maar niet voor iedereen de kortste weg naar waar dan 
ook, seconden tijdswinst nastreven of logistiek scharnierpunt willen 
zijn 
In de omgevingsvisie bij het thema stad en land gezond staat dat er 
wordt gestreefd naar minder hinder en geluid. Tevens staat bij het 
thema duurzaam, gezond en veilig bereikbaar dat gestreefd wordt 
naar een duurzamere en passende inrichting van wegen. Dat sluit 
mooi aan bij onze ambitie om verkeer te verluwen. Wij hebben hier 
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al voorstellen voor uitgewerkt en ingebracht bij gedeputeerde 
Schaddelee. Deze ook sluiten aan bij uw voornemen in de 
omgevingsvisie om te werken aan groene en rustige 
gebieden/dorpen en meer verkeersveiligheid. Start hiermee op de 
Heuvelrug.  

 
3. Ontsnipper het gebied, voor behoud van biodiversiteit; dit sluit 

goed aan bij uw ambitie zoals omschreven bij thema 
toekomstbestendige natuur. Van belang is een goede zonering in 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waarbij gekozen wordt voor 
grote aaneengesloten natuurgebieden. Die staan op uw kaart in de 
omgevingsvisie al ingetekend, maar in het gebied is dit nog geen 
werkelijkheid!  
 

4. Maak het gebied herkenbaar duurzaam zodat passanten, 
recreanten, bewoners en bedrijven worden gestimuleerd daarmee 
als mede rentmeesters om te gaan. Te nemen stappen bestaan uit: 
a) het funderen van de lokale economie op nul emissie bedrijvigheid 
(maak omgevingsvisie p. 91 concreet), b) bouwen binnen de 
bestaande rode contouren en c) terugbrengen van de verrommeling. 
Voorkom nu wat later niet meer teruggedraaid kan worden. De 
Utrechtse Heuvelrug is dan niet alleen uniek, iedereen ervaart het 
ook direct. 

 
Met politieke visie en beleidsmatige moed is de Utrechtse 
Heuvelrug te versterken 
Het gebied zou een speciale status moeten krijgen die beleidsmakers de 
ruimte biedt om het verkeer te verluwen, het gebied te ontsnipperen en 
herkenbaar duurzaam te maken.  
 
Dan nog een aandachtspunt voor de omgevingsvisie: door Corona zullen 
er ontwikkelingen veranderen. Bijvoorbeeld de vraag naar kantoorruimte 
zal verminderen. Maar ook de intensiteit van verkeer zal afnemen en de 
behoefte aan groen zal vergroten. Kijk hier nog goed naar bij de 
aanpassingen van deze omgevingsvisie, deze actuele ontwikkelingen zijn 
hierin nog niet meegenomen.  
 
Als u vragen heeft dan hoor ik het graag. We presenteren onze visie 
Heuvelrug in Goede Banen graag een keer mondeling aan u, om deze 
nader te verduidelijken. Hartelijk dank voor uw aandacht. 
 
Namens Heuvelrug in Goede Banen 
Susan Claessens 
Tel: 06 – 12 95 37 37 
heuvelrugingoedebanen@gmail.com 
 
 
 
 


